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      الباحث  

 عرفات سعيد أبو ربيع                                                          
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 ملخص الدراسة:
لدى العاملين  ياإلبداعالسلوك  تحسينفي  التحويليةالقيادة  أسلوبالتعرف على دور ممارسة  إلىهدفت الدراسة 
ولتحقيق  .قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبيةو الوطني بالمحافظات الجنوبية واألمن بوزارة الداخلية 

هج الوصفي م المناذلك تم استخدكأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية وك اإلستبانةأهداف الدراسة، تم تطوير 
 جنوبيةفي المحافظات الالوطني واألمن وزارة الداخلية وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في  .التحليلي

حيث قام الباحث باختيار عينة عشوائية طبقية  ،( موظفًا عسكرياً 17654والبالغ عددهم ) الشق العسكري –
 بنسبة اإلحصائي التحليل( استبانة صالحة لغايات 453استرداد )عسكري، وقد تم -( موظف376بلغت )
 ( لتحليل البيانات.SPSSللعلوم االجتماعية ) حصائيةاإلواسُتخدم برنامج الرزم  (.%11) استجابة

 ها:أهمعدة نتائج  إلىوتوصلت الدراسة 
ان بشكل الشق العسكري ك-الوطنيواألمن العاملين بوزارة الداخلية من قبل مستوى ممارسة القيادة التحويلية  .8

(، وجاء نمط التحفيز الفكري األكثر توافرًا بين األبعاد بنسبة %23.37عام بدرجة مرتفعة، وبوزن نسبي )
 .%23.33بنسبة  اإللهامي(، وفي المرتبة األخيرة الدافع 22.25%)
سبي بدرجة مرتفعة بوزن نالشق العسكري كان -الوطنيواألمن في وزارة الداخلية  ياإلبداعمستوى السلوك  .2
(، وفي %.3894وبوزن نسبي ) إبداعيةعد حل المشكالت بطريقة (، وجاء في المرتبة األولي بُ %..379)

 (.%32928المرتبة األخيرة التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع بوزن نسبي )

سرت ما نسبته ، وقد فيبداعاإلتؤثر القيادة التحويلية بأبعادها المختلفة تأثيرًا جوهريًا في ممارسة السلوك  .7
 (.ياإلبداعمن التباين في المتغير التابع )السلوك ) 22.4)%

ك من القيادة التحويلية، وكذل متوسطات آراء المبحوثين حول كل بين إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  .8
 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية، مكان العمل(. إلىتعزي  ياإلبداعالسلوك 
 التوصيات على النحو اآلتي: أهموكانت 

  العمل على تعزيز استخدام أسلوب القيادة التحويلية بجميع عناصره المختلفة بهدف تحسين العوائد التنظيمية
ويلية ن الدراسة بينت الدور المهم للقيادة التحأ ةخاص ياإلبداعللمنظمة وبشكل خاص لتعزيز مستوى السلوك 

 . ياإلبداعفي تعزيز السلوك 

 ى محاولة وتشجيعهم عل بخصوص البحث في القضايا غير المألوفة بتحفيز العاملين على المدراء القيام
دون خوف من اللوم أو العقاب من خالل نشر ثقافة  بداعيةاإلالتجريب وأخذ المبادرة في طرح أفكارهم 

 .اإلبداعتشجع تدعم التعلم و 

 شجيع وتالكمية والنوعية  ساليبتعزيز استخدام الطرق المتنوعة في حل وعالج مشكالت العمل مثل األ
 ية في العمل.ساسللمشكالت من زوايا متعددة ومناقشة االفتراضات األ اآلخرين للنظر
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 Abstract 
The study aimed at identifying the role of Transformational leadership style in 
enhancing the innovative behavior among the employees the Ministry of Interior and 
National Security in the southern provinces. To achieve the objectives of the study, the 
questionnaire was developed to collect the necessary data as well as the descriptive 
analytical approach was used. The study population consisted of all the employees in 
the Ministry of Interior and National Security in the southern provinces- Military Notch 
totaling (17654) employee. A simple random stratified sample of (376) employees-
military was chosen, and (365) valid questionnaires were returned with response rate 
(89%). The statistical packages for Social Sciences analysis (SPSS) was used for the data 
analysis. 

The study reached the following findings: 

1. The level of practicing the transformational leadership style, by employees of the 
Ministry of Interior and National Security - Military Notch, was generally high with a 
relative weight 76.42%. Also the Intellectual Motivation style was the most available 
among other dimensions by 77.75%, and in last Inspirational Motivation style by 
74.46%. 
2. The degree of  practicing innovative behavior in the Ministry of Interior and National 
Security -Military Notch was high with a relative weight of 73.99%. Solve problems by 
innovative ways was in the first place with a relative weight 74.89%, and encouraging 
and moral supporting of innovation was in last place with a relative weight of 72.64%. 
3. The results showed that transformational leadership style with its various 
dimensions have significant positive effect on the  innovative behavior, as they have 
explained 77.3% of the variance in the dependent variable (innovative behavior). 
4. There were no statistical significant differences between the averages of the views 
of respondents about both of transformational leadership style and also innovative 
behavior attributed to (gender, qualification , years of service, rank, work place). 

The main recommendations are as follows: 

 Promote using  transformational leadership style with all its various dimensions 
to  improve the organizational outcomes of the organization, especially to 
enhance the level of innovative behavior as the study shows an important role 
played by transformational leadership in  promoting innovative behavior. 

  Managers should motivate employees to research  unusual issues,  and 
encourage them to feel free to experiment  and take initiative to suggest their 
own creative ideas without fear of blame or punishment  through disseminating 
culture that supports  learning and creativity.  

 Enhancing the usage of various methods in solving work problems such as 
quantitative and qualitative techniques, encouraging others to look at problems 
from many different angles and discuss the basic assumptions at work. 
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 مقــــــدمــة .3.3
اإلنسان وكرمه على جميع مخلوقاته، بأن جعله خليفة في األرض، ومسؤواًل  الىوتعخلق الله سبحانه 

عن إعمارها، وقائدًا يرعى أمور رعيته، فنجاح العمل الجماعي في كل مجاالت الحياة يرتبط بوجود قيادة 
سائل مواءمة الو  حكيمة تشرف على تخطيط العمل، ومن هنا تبرز ضرورة وجود نمط قيادة محدد يعمل على

الغايات، وا عادة تشكيل المنظمات لتحقيق التطلعات اإلنسانية، ويكون هذا األسلوب القيادي قادرًا على  مع
 أفضل أداٍء ممكن. إلىإدراك الحاجات، واستثمار أقصى طاقات المرؤوسين، بهدف الوصول 

ظمة، والوصول نويعتبر نمط القيادة التحويلية أحد أنماط القيادة الحديثة والتي تسعى لتغيير واقع الم
مكانة مرموقة، والتي تتطلب أن يصاحب ذلك تغيير حقيقي في مخرجات هذه المنظمة عبر  إلىبها 

 تحسينها، واالستفادة القصوى من هذه المخرجات. 
إن القيادة التحويلية هي الوصف الموضوعي لخصائص بيئة العمل الداخلية للمؤسسة، لذلك البد 

ل للعاملين وحظي موضوع القيادة باالهتمام الكبير من قب ياإلبداعى السلوك من أن يكون له تأثير فعال عل
سهاماتها في إنجاح العمل اإلداري من خالل السلوك القيادي  الباحثين، نظرًا لدور القيادات التحويلية وا 

 هملعامل األا، الذي يمارس في اإلدارة وانعكاساته على األنشطة المختلفة، حيث يعد النمط القيادي ياإلبداع
حو تحقيق وتوجههم نفي نجاح أو فشل المؤسسة، لما للقائد من دور فاعل في التأثير في سلوك العاملين، 

 .(4:7185 ،)صالح أهداف المؤسسة
لمرغوب نحو تحقيق األهداف ا ياإلبداعية كبيرة في توجيه سلوك العاملين أهموللقيادة التحويلية 

ك العام في التنظيم لكون القائد هو الذي يحر  األداءيادية تؤثر في مستوى فيها، وال شك أنَّ المهارات الق
النمط ، ويتصرف العاملون حسب درجة تأثيرهم بنجازلتحقيق أفضل المستويات لإل ياإلبداعويوجه السلوك 

 ستقباًل.مالقيادي الذي يمارسه الرئيس، والذي ينبثق عنه سلوك إبداعي يستفيد منه القائد في تحسين قراراته 
ليس حصرًا على وظائف معينة أو على أفراد دون غيرهم، فكل إنسان قادر على التفكير  اإلبداعإنَّ 

، إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة، وهذه القدرة تختلف من شخص آلخر تبعًا اإلبداعوالعمل قادر على 
ظهارها للوجود، ف للفروقات الفردية، ومن هنا يظهر دور القائد في تنمية هذه القدرات يظهر كفكرة  اإلبداعوا 

ن لم تجد ذلك ف إلىتحتاج   تتالشى وتختفي.  إنهامن يحفزها وينميها، وا 
( يرى أنه في ضوء التغيرات البيئية المتسارعة والمنافسة الشديدة والعولمة 75: 7111أما القطاونة )

 إلبداعاذي يفرض على هذه المؤسسات ضرورة ية القيادة التحويلية في المؤسسات األمنية، األمر الأهمتزداد 
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 التي بدونهما ال يمكن ساسواالبتكار هما األ اإلبداعوالتطوير المستمرين ومواكبة روح العصر، إذ إن 
 األمام.  إلىللمؤسسة أن تتقدم أو تتطور 

ها المؤسسات الحيوية التي يتطلب عمل أهمالوطني في قطاع غزة أحد  واألمنوتعتبر وزارة الداخلية  
الوظيفي  بداعاإللمواردها في سبيل تعزيز  األمثلفي االستغالل  اهميسالتوافق مع المتغيرات المحيطة بما 

 لىإللعاملين بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة، وبالتالي فإن الباحث يرى أن هذه المؤسسة تحتاج  
في  اهمستجديدة   إبداعيةوالعمل على خلق أفكار  األداءمن القيادة  بهدف تطوير  األنماطتطبيق مثل هذه 

الوطني في قطاع غزة مرت بمراحل عدة  واألمن، خاصة أن وزارة الداخلية العاملينرفع مستوى الكفاءة لدى 
، وبالعوامل زوالً نو  متأثرة بالواقع الفلسطيني عامة، وواقع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بصفة خاصة صعوداً 

عدوان المتكرر على مقاره ومنشآته، واالستهداف ال األمنية والسياسية الخارجية والداخلية، زيادة على ذلك
لف ظروفه قع المحيط بمختالممنهج لجميع مقدراته المادية والبشرية مما أثر على قدرتها على التعامل مع الو 

 .وتقلباته
ولكون القيادة التحويلية هي التي سوف تعبر عن الخصائص التي تميز المؤسسة عن غيرها من  

ا الوظيفي، على الرض اً إيجابيأو  ، وينعكس سلباً ياإلبداعالمؤسسات، األمر الذي يجعلها مؤثرة في السلوك 
رض في هذه تمَّ التع ومستوى اإلنتاجية للعاملين، وبالتالي ضمان نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها، فقد

 الوطني. واألمنلدى العاملين في وزارة الداخلية  ياإلبداعالدراسة للقيادة التحويلية، وعالقتها بالسلوك 
 

  الدراسة مشكلة .7.3
الفلسطينية،  في الوزارات ياإلبداعباالطالع على نتائج الدراسات الفلسطينية السابقة التي تناولت السلوك 

 ياعاإلبدمن الدراسات الحديثة التي تناولت موضوع السلوك وهي  (5: 7183 ،اللهومن ضمنها دراسة )جاد 
 (%63.531بوزن نسبي )ت جاء ياإلبداعأن مستوى تعزيز السلوك  إلىفي القطاع الحكومي والتي توصلت 

ات بالوزار  ياإلبداعوالتي بينت أن نسبة السلوك  (3: 7183 ،مثل دراسة )السحبانيو ، (متوسطةبدرجة ) ووه
حيث  (5: 7185 ،(، وكذلك ما أكدته دراسة )صالح%54.47الفلسطينية متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي)

وفي سبيل التأكد والتحقق من مشكلة الدراسة، فقد قام الباحث بدراسة  (،%52.47بلغ الوزن النسبي )
موظفًا بالرتب المختلفة من ( 71استكشافية من خالل إعداد قائمة استقصاء وزعت على عينة تكونت من )

الوطني الستطالع آرائهم حول المتغير التابع محل الدراسة،  واألمنمنتسبي قوى األمن في وزارة الداخلية 
( نتائج الدراسة االستكشافية التي أشارت لمجموعة من الظواهر التي تم التوصل 8-8ويوضح الجدول رقم )

 إليها يمكن عرضها على النحو التالي: 
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الوسط الحسابي أساسلمتغيرات الدراسة على  االستكشافية الدراسة( 1-1) رقم جدول  
 

 م الفقرة
 إبداعيةالبعد األول: حل المشكالت بطريقة  معارض محايد موافق الوزن النسبي

  .8 المشكلة من أكثر من زاوية ويضع حلواًل غير مألوفة لها. إلىينظر  3 1 1 24.41%
  .7 .المرؤوسين في حل المشكالت حاًل منتجاً يشرك  6 5 9 %71.70
  .4 .يبحث عن كل ما هو جديد وغير مألوف ويضع أكثر من حل للمشكلة 4 8 8 %73.30

 البعد الثاني: سعة االتصاالت
  .3 يطور عالقات واتصاالت مع خبراء في مجال اإلدارة. 5 81 5 33.21%
  .5 يفوض أعمااًل غير روتينية لمرؤوسيه. 4 81 2 24.41%
  .3 يبذل جهدًا للتواصل مع أفراد المجتمع داخل الوزارة وخارجها. 1 3 1 33.21%

 البعد الثالث: المخاطرة
  .2 يتخذ قرارات مهمة في ضوء كم كبير من المعلومات. 4 11 5 68.30%
  .1 يتحمل األفراد غير الروتينيين في العمل. 3 13 4 68.30%
  .1 .في العمل اإلبداع إلىلديه قدرة على اإلشراف على أفراد يميلون  3 11 6 71.70%

 اإلبداعالبعد الرابع: قرار منح عوائد 
  .81 يهتم بتنوع المهارات لدى العاملين في الوزارة. 4 12 4 66.70%
  .88 يساعد المبدعين في الحصول على مكانة مميزة. 4 9 7 71.70%
  .87 .إبداعيةيشعر باالرتياح في العمل مع أفراد يفكرون بطريقة  3 13 4 68.30%

 البعد الخامس: التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع
  .84 الجديدة في العمل. ساليبيقدم الحوافز ألصحاب األفكار واأل 6 8 6 66.70%
  .83 مل.في الع بداعيةاإللديه الجراة والشجاعة للقيام بتشجيع األعمال  4 8 8 73.30%
  .85 يشجع العاملين لألخذ بمبادرات جديدة في العمل. 7 8 5 63.30%
 اإلجــــــــــمـــالــــــــــــــــــــــــي 68 138 94 69.60%

للعينة االستكشافية اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل   

نتائج ) وجود مستوى جيدقد أظهرت نتائج الدراسة االستكشافية في مجملها من خالل الجدول السابق فو 
على ما  (، وذلك بناءً %31.31) حيث الوزن النسبي ياإلبداعالدراسة االستكشافية( من تعزيز السلوك 

من العاملين في قوى األمن الفلسطيني مقارنة بالمتوسط أشارت إليه إجابات عينة الدراسة االستكشافية 
 ياإلبداع لسلوكايري الباحث وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة التي بينت مستوى ممارسة متوسط الحسابي. 
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وكذلك اعتمادًا على نتائج الدراسة االستكشافية والتي أظهرت مستوي جيد )يزيد عن المتوسط بنسبة قليلة(، 
للعمل يمكن للوزارة المبحوثة أن تبذل المزيد من الجهود لالرتقاء وزيادة مستوى ممارسة وجود مساحة 

مشكلة ياغة على ما تقدم يمكن ص والتي ستعود على الوزارة بالكثير من المنافع، وبناءً  بداعيةاإلالسلوكيات 
  الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

 اإلبداعي لدى العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني؟دور القيادة التحويلية في تعزيز السلوك ما 

 أسئلة الدراسة  .1.3
 :السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية وهي وينبثق عن

 الوطني؟  واألمنالقيادة التحويلية في وزارة الداخلية  أساليبممارسة  درجةما  .8
 الوطني؟ واألمنلدى العاملين في وزارة الداخلية ي اإلبداعما مستوى السلوك  .7
ي وزارة في اإلبداعوتحسين مستوى السلوك بين القيادة التحويلية  إحصائيةهل يوجد عالقة ذات داللة  .4

 ؟الوطني واألمنالداخلية 
في وزارة  لينللعامي اإلبداعالسلوك تحسين مستوى  في التحويلية للقيادة إحصائيةداللة  وذ أثرهل يوجد  .3

 الوطني؟ واألمنالداخلية 
القيادة الدراسة )حول متغيرات  المبحوثينبين متوسطات استجابات  إحصائيةهل يوجد فروق ذات داللة  .5

تبة الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الر )المتغيرات التالية  إلىتعزى  (ياإلبداعالتحويلية، السلوك 
   ؟العسكرية، مكان العمل(

 الدراسةأهداف  .4.3
 :إلىهدف ت الدراسة ن هذهإ     
 .الوطني واألمنالقيادة التحويلية في وزارة الداخلية  أساليبالتعرف على درجة ممارسة  .8
 .الوطني واألمنفي وزارة الداخلية ي اإلبداعالسلوك مستوى  معرفة .7
 الوطني.  األمنو للعاملين في وزارة الداخلية ي اإلبداعالتعرف على طبيعة العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك  .4
 ني. الوط واألمنفي وزارة الداخلية ي اإلبداعتحديد أثر القيادة التحويلية في تحسين مستوى السلوك  .3
بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول متغيري الدراسة )القيادة التحويلية،  حصائيةاإلالتعرف على الفروق  .5

، الرتبة العسكرية ،سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، الجنسللمتغيرات الديمغرافية التالية ) ( تبعاً ياإلبداعوالسلوك 
 (.مكان العمل

  .ياإلبداعالعمل على تقديم مجموعة من التوصيات والحلول لالرتقاء بممارسة السلوك  .3
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 الدراسةيــة أهم .1.3
 النظريةية هماأل أوالً 

سطينية على والفل إن الدراسة الحالية تساير التطور اإلداري المنشود خاصة في ظل افتقار المكتبة العربية .8
وجه الخصوص لمثل هذا النوع من الدراسات، حيث إن هذه الدراسة من الدراسات القليلة المنشورة في البيئة 

 ة بينهما. والعالقي اإلبداعدراسة دور القيادة التحويلية في تعزيز السلوك  تالفلسطينية والتي تناول
لسلوك ا تتناول موضوع القيادة التحويلية، وتعزيزالتي  مصادرال من مصدر كون ي ا البحث سوفهذ إن .7

 .العلم طلبة به ويسترشد يستدل سوف والتي الوطني واألمنمن قبل وزارة الداخلية ي اإلبداع
 ية التطبيقيةهماأل ثانياً 
ات جراءتطوير اآلليات واتخاذ اإل إلىتقديم مجموعة من النتائج والتوصيات تهدف  إلىستسعى هذه الدراسة  .8

 لعمل.الوطني بما يساعد على تطوير ا واألمنلدى العاملين في وزارة الداخلية ي اإلبداعالالزمة لتعزيز السلوك 
بحيث ي إلبداعابموضوع القيادة التحويلية والسلوك نأمل أن تكون هذه الدراسة مصدرًا للباحثين والمهتمين  .7

 مهمة. تعتبر نقطة انطالق أمام الباحثين حول هذه الموضوعات ال
يتها كونها ستطبق على العاملين في القطاع األمني والذين من مهامهم حماية الوطن أهمتستمد الدراسة  .4

والقيادة أحد أدواتها في سبيل تعزيز األمن والطمأنينة ي اإلبداعوالمواطن، حيث أن موضوع السلوك 
 للمواطنين والذي يوفر بيئة مالئمة لدفع عجلة التنمية. 

 ية للباحثهماأل ثالثاً 
دارة واإلي اإلبداعستثري الدراسة معلومات ومعارف الباحث حول موضوعات مهمة من موضوعات السلوك  .8

بشكل عام، وكذلك ستنمي مهارات البحث العلمي لديه، فضالً عن أن الدراسة تعتبر من متطلبات الحصول 
 . القيادة واإلدارةعلى درجة الماجستير في تخصص 

 الدراسةمتغيرات أنموذج  .1.3
 (. Bass & Avolio, 2004مستوى توفر متطلبات القيادة التحويلية ) وهو القيادة التحويلية()المستقل: المتغير
 التأثير المثالي  .8
 التحفيز الفكري  .7
 اإللهاميالدافع  .4
 االعتبارات الفردية .3
  (ياإلبداعالسلوك التابع: ) المتغير



. 

 

 
 والمتغير التابع ( تحديد عناصر المتغير المستقل1-1شكل رقم ) (01)

  (Bass & Avolio, 2004) دراسة بالقيادة التحويلية فيما يتعلق الباحث هاالنموذج من إعداد الباحث بناء على األدبيات التي تناول

 الدراسةفرضيات  .2.3
 األولى:الفرضية الرئيسة 

القيادة التحويلية وتعزيز مستوى  أساليب( بين α≤1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة 
 الوطني. واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك 

 ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 وتحسين مستوى  التأثير المثالي أسلوب بين( α≤1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .8

 الوطني. واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك 
توى مس وتعزيز التحفيز الفكري  أسلوب بين( α≤1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .7

 الوطني. واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك 
 وتعزيز االعتبارات الفردية أسلوب بين( α≤1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .4

 الوطني. واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعمستوى السلوك 
 مستوى  وتعزيز اإللهاميالدافع  أسلوب بين( α≤1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .3

 الوطني. واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك 
 الثانية:الفرضية الرئيسة 

، إللهاميا)التأثير المثالي، التحفيز الفكري، الدافع  يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين أساليب القيادة التحويلية
  .ياإلبداعالسلوك  علىاالعتبارات الفردية( 

 
 

 

 في:المتغيرات الشخصية والوظيفية والمتمثلة 

 مكان العمل، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة، الجنس، المؤهل العلمي

 

 القيادة التحويلية 
 التأثير المثالي -9
 التحفيز الفكري -2
 الدافع االلهامي-7
 االعتبارات الفردية-8

 التابعالمتغير  المتغير المستقل

 
 السلوك اإلبداعي

 

 المتغير التابع  
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 الثالثة:الفرضية الرئيسة 
 للمتغيرات تعزى  المبحوثين حول )القيادة التحويلية( بين متوسطات استجابات إحصائية داللة ذات فروق  توجد
 .(مكان العمل، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، الجنس) اآلتية:

 

 الرابعة:الفرضية الرئيسة 
 للمتغيرات تعزى  (ياإلبداعبين متوسطات استجابات المبحوثين حول )السلوك  إحصائية داللة ذات فروق  توجد
 .(سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية، مكان العمل، المؤهل العلمي، الجنس) اآلتية:

 الدراسةحدود  .8.3
امل الوطني والعو  واألمنلدى العاملين في وزارة الداخلية  ياإلبداعدراسة السلوك  تم الحد الموضوعي: .8

ي ف العوامل التي من الممكن ان يكون لها أثر باقي إلى)القيادة التحويلية( دون النظر  فيه وهيالمؤثرة 
 .  ياإلبداعالسلوك 

ى )من هم عل الشق العسكري  –وزارة الداخلية واألمن الوطني طبقت هذه الدراسة على  الحد المكاني: .7
رأس عملهم حاليًا( فقط، وأيضا لصعوبة التواصل مع العاملين في المحافظات الشمالية بسبب االحتالل 

 .القيود المفروضة واالنقسام الحاصل بين غزة والضفةاإلسرائيلي و 
 . سكري الشق الع –العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني على تم تطبيق هذه الدراسة  الحد البشرى: .4
 م. 7181-م 7182تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام  :الحد الزماني .3

 الدراسةمصطلحات  .1.3
لتعريف : التعريف االصطالحي، امن ناحيتين طبقاً  التالية سوف يقوم الباحث بتعريف هذه المصطلحات

 اإلجرائي.
 

 أواًل القيادة التحويلية
 التعريف االصطالحي:  

فعية أعلى مستويات الدا إلىرفع كل منهما اآلخر  إلى"هي عملية يسعى من خاللها كل من القائد والتابعيين 
  (.833: 7117 ،واألخالق" )مصطفى
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 اإلجرائي:التعريف 
طلوبة والتأثير عليهم لتحقيق األهداف الم" على االرتقاء بمستوى مرؤوسيه ضباط وزارة الداخلية" قدرة القائد "

الدرجة واالعتبارات الفردية( وُيعبر عنه ب اإللهاميع التأثير المثالي والتحفيز الفكري والدافمن خالل ممارسة )
  (.77-8التي يحصل عليها المبحوث على استبانة القيادة التحويلية من الفقرة )

 
 ياإلبداعثالثا: السلوك 

 التعريف االصطالحي
، وبالتالي فهو ليس بالضرورة أن ينتج عنه نتائج أو اإلبداع( أنه الفعل الذي يسبق 3: 7187)عرفه الشواورة 

نما ينبغي أن يمثل االتجاه السائد والمرغوب بوجوده في كل منظمة أعمال تسعى  خدمات جديدة أو مبتكرة وا 
 إلبداعالإلبداع واالبتكار والتميز، وبالطبع فإن هذا الفعل يبدأ من لحظة إدراك الفرد للموقف أو الظرف موضع 

يار تقييم الحلول أو البدائل المتاحة للقيام باختوالتحديث، ومن ثم مباشرة االهتمام به وجمع المعلومات حوله و 
 البديل المناسب، وبالتالي وضعه موضع التنفيذ الفعلي في الميدان. 

 
 

بأنه خليط من السمات والخصائص والقدرات التي يمتلكها الضابط في وزارة الداخلية ويعرفه الباحث إجرائيًا 
اإلضافة ب اإلبداعالوطني، والتي تمكنه من حل المشكالت وسعة االتصاالت والمخاطرة وقرار منح عوائد  واألمن
ر بيئة في وجود توافالتشجيع والدعم المعنوي لألبداع مع كافة العاملين معه للوصول لألهداف المنشودة  إلى

السلوك الخاصة ب اإلستبانةى صحية مناسبة، وُيعبر عنها بالدرجة التي يحصل عليها المستقصي منه عل
 .(58-74من الفقرة ) ياإلبداع

 
 

"إحدى الوزرات الفلسطينية، نشأت منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية  الوطني: واألمنتعريف وزارة الداخلية 
تطوير قدرات جديدة في سبيل تنفيذ دورها وتوفير خدمة أمنية أكثر شمواًل للجمهور  إلىم، تسعى 8113سنة 

 (. 7182الوطني الفلسطينية،  واألمنالفلسطيني، وتتشكل من شقين مدني وعسكري")موقع وزارة الداخلية 
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 صعوبات الدراسة 31.3
إن أي جهد إنساني عمومًا والبحث العلمي خصوصًا ال يخلو عادة من بعض الصعوبات التي يتلقاها الباحث، 

 فأهم الصعوبات التي تلقيناها في بحتنا فهي على النحو التالي: 
 نقص المراجع الخاصة بالموضوع وخاصة حول العالقة بين القيادة التحويلية واإلبداع.  -8
 ر خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة. انقطاع الكهرباء المتكر  -7
 عدم تعاون بعض األجهزة األمنية مع االستبانات.  -4
عدم القدرة على التواصل مع المحافظات الشمالية وذلك بسبب االحتالل واالنقسام الحاصل بين قطاع  -3

 غزة والضفة الغربية. 
 

 الخالصة:
تناول الباحث في هذا الفصل اإلطار العام للدراسة، الذي اشتمل على مقدمة الدراسة وتحديد مشكلة الدراسة، 
التي تمثلت في دراسة دور القيادة التحويلية في تعزيز السلوك اإلبداعي لدى العاملين في وزارة الداخلية واألمن 

هذه الدراسة من الناحية النظرية والعملية ووضع  الوطني، ووضع مجموعة من األهداف الواجب تحقيقها وأهمية
مجموعة من الفرضيات، ليتم اختبارها عن طريق المنهج االحصائي التحليلي، لدراسة اتجاه العالقة بين متغيرات 

 الدراسة التابعة والمستقلة. 
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 الفصل الثاني

 ة ــــدراســري للـــار النظــــاإلط

 

 التحويليةالقيادة  .3.7
 ياإلبداعالسلوك  .7.7
 الوطني في قطاع غزة واألمننبذة عن وزارة الداخلية  .1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 ة:ــــدمـــقــالم

يتناول هذا الفصل بناء اإلطار النظري للدراسة، الذي يمثل مفاهيمها األساسية، والخلفية النظرية العلمية 
 التالي: و وهي على النح للدراسة من خالل ثالثة مباحثلموضوع الدراسة، وعليه فقد تم بناء اإلطار النظري 

 

 المبحث األول: القيادة التحويلية: 

يتناول هذا المبحث مفهوم القيادة والتعريفات المختلفة لها، وعناصرها، وأهميتها، وسيتناول تعريف القيادة 
 خصائص القائد التحويلي ومهاراته، ودراسة األبعاد المختلفة للقيادة التحويلية. أهميتها و التحويلية و 

 

 المبحث الثاني: السلوك اإلبداعي: 

يتناول هذا المبحث التعاريف المختلفة لسلوك اإلبداعي والعالقة بين اإلبداع والسلوك اإلبداعي والعناصر 
يجابيات السلوك اإلبداعي، ومعوقات  التي يقاس من خاللها السلوك اإلبداعي، ومجاالت السلوك اإلبداعي، وا 

 د السلوك اإلبداعي. السلوك اإلبداعي لدى القيادة، والقيادة والسلوك اإلبداعي، وأبعا
 

 الشق العسكري: –المبحث الثالث: وزارة الداخلية واألمن الوطني 

على  ةالشق العسكري ومهامها، والمهام الملقا –يتناول هذا المبحث تعريف وزارة الداخلية واألمن الوطني 
وزارة الداخلية، ومكونات وزارة الداخلية واألمن الوطني من الشق العسكري الذي يسمى قوى األمن الفلسطيني، 

 والتركيز على أهم مكوناته. 
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 المبحث األول
 القيادة التحويلية

 المقدمة . 3.3.7
 تعريف القيادة . 7.3.7
 نظريات القيادة . 1.3.7
 أنماط القيادة . 4.3.7
 التحويليةتعريف القيادة  . 1.3.7
 القيادة التحويلية أبعاد . 1.3.7
 طريقة تفكير القائد التحويلي . 2.3.7
 خصائص القائد التحويلي . 8.3.7
 الخالصة . 1.3.7
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 المقدمة 3.3.7

يتناول هذا المبحث مفهوم القيادة والتعريفات المختلفة لها، وعناصرها، وأهميتها، وسيتناول تعريف القيادة 
 التحويلية وأهميتها وخصائص القائد التحويلي ومهاراته، ودراسة األبعاد المختلفة للقيادة التحويلية. 

 موضوع القيادة والقيادة التحويلية، وذلك ألن القيادة البد منها إلى يتطرق المبحث األول  فإنعلى ذلك  وبناءً 
آمال  همأ حياة واستمرار المنظمات، كذلك ألن من الُتعد عنصرًا حيويًا في  نهالحياة المجتمع البشري، وإل

المجتمعات اإلنسانية في وقتنا الحاضر أن يظهر من بيننا قادة يتحلون بسمات تمكنهم من اإلسهام الفعال 
في النهوض بالمنظمات والمجتمعات نحو التقدم والرقي، وتحمل األعباء والتفاني في ممارسة أدوارهم 

أنماطها  لىإالقيادية، لذلك وفي البداية تحدث الباحث عن القيادة بشكل عام حيث تدرجت من تعريف القيادة 
ا، وأداة ف على بداياتها ونشأتهالقيادة التحويلية وتعريفها، والتعر  إلىونظرياتها وذلك من أجل الوصول 

 قياسها وعناصرها، والتمييز بينها وبين القيادة التبادلية، ودراسة الخصائص التي يتميز بها القائد التحويلي. 

 تعريف القيادة:  7.3.7
لقد شغلت ظاهرة القيادة الجنس البشري منذ فترة طويلة من الزمن وكان طبيعيًا أن يصدر بصددها آراء 

وقد  (73: 7111 ،دم حولها بحوث عديدة للوقوف على طبيعتها وأبعادها ومقوماتها )العجميكثيرة، وأن تق
 وردت العديد من تعريفات القيادة أذكر منهما ما يلي: 

القيادة هي تأثير شخصي متبادل يظهر بوضوح في حاالت معينة من خالل " إنهافيعرفها ماكر يجر ب
 .(75: 8118 ،)جمجوم "تحقيق األهداف المنشودةاالتصال بين القائد والمرؤوسين غايته 

خاصية من خصائص الجماعة توكل مسؤولية القيام بأنواع من " إنهاب (44: 7117) كما عرفها العمايرة
النشاطات الهامة لفرد أو جماعة، يتسم بخصائص شخصية معينة، كالسيطرة، وضبط النفس، وميزات جدية 

 معينة، وغيرها من الميزات". 

عملية السيطرة على أنشطة الجماعة " إنها( فقد وصفا القيادة بBuchanan &Huczynski, 2004أما )
 . "المنظمة في جهودها لوضع أهداف المنظمة وتحقيقها

عملية تتميز بالقدرة على التأثير في اتجاهات التابعين وقيمهم مما يسهل " إنها( بYukl, 2006كما عرفها )
 . "فيما بينهماألنشطة ويحسن العالقات 
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" قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة من  إنهاب (43: 7188) ويعرفها أيضًا العجرمي والمدهون 
رشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية في  األشخاص وتوجيههم وا 

 سبيل تحقيق األهداف الموضوعة". 

مجموعة من السلوك والتنظيمات والتصرفات من طرف الرئيس أو المدير يقصد " بانهاويعرف جليك القيادة 
 (.35: 7181 ،)الفرا "بها التأثير على األفراد من أجل تعاونهم في تحقيق األهداف المطلوبة

ركة تحقيق األهداف المشت إلىعملية تأثير على سلوك اآلخرين للوصول " بانها (84: 7181) ويعرفها خلف
  والمرغوبة".

ن بهدف عملية تتميز بالقدرة على التأثير واالتصال والتوجيه والتحفيز للتابعي: "إنهايعرفها الباحث إجرائيًا بو 
 ."أحداث عملية تغيير في المؤسسة

 نظريات القيادة:  1.3.7
حازت دراسة موضوع القيادة على اهتمام الكثير من الباحثين والعلماء سعيًا منهم لمعرفة األسباب التي تدفع 

االنقياد لشخص ما دون غيره، وكذلك معرفة الصفات والسمات لهذا الشخص والدوافع  إلىاألفراد والجماعات 
راد والجماعات التي يتبعها للتأثير في األف ساليبالتي تقف خلف توجه األفراد والجماعات التباعه والطرق واأل

بهدف تحقيق األهداف المنشودة، ولكل ما سلف فقد ظهرت نظريات القيادة والتي تسعى لتفسير عملية 
 :ها القائد واألتباع والموقف وأبرز هذه النظريات هيأهمو  انهاأركالقيادة وتسليط الضوء على 

 ( The Great Man Theoryنظرية الرجل العظيم )
تقوم هذه النظرية على االفتراض القائل بأن التغيرات الجوهرية العميقة التي طرأت على حياة المجتمعات 

حر، غير عادية تشبه في مفعولها قوة الس ةيق أفراد ولدوا بمواهب وقدرات فذاإلنسانية إنما تحققت عن طر 
ن هذه المواهب والقدرات ال تتكرر في أناس كثيرين على مر   (73: 7111 ،التاريخ )العجمي وا 

أن هذه النظرية تبين أن القادة العظماء يتمتعون بعدد من الخصائص ( 7113)ويذكر جيرالد& وروبرت 
التي تجعلهم مختلفين عن باقي البشر، وتقرر هذه النظرية أن تلك الخصائص ال تتغير بمضي الوقت وال 

ر أن القادة العظماء يتقاسمون تلك الخصائص بصرف مع تغير الجماعات وعلى ذلك فإن هذه النظرية تقر 
  (.44: 7181 ،النظر عن الدور التاريخي الذي أدوه )ناصر
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وبالرغم من أن هذه النظرية من أقدم النظريات المفسرة للقيادة، حيث سادت في أواخر القرن الثامن عشر 
 لعلماء. الميالدي إال أن ذلك ما زال يلقي بظالله على كثير من الباحثين وا

 -ها: أهموقد واجهت هذه النظرية عدد من االنتقادات و 

 ليست مرتبطة بشخص القائد بقدر ما ترتبط بظروف الجماعة.  إنها -أ
 ال تكون صحيحة إال إذا كانت الجماعة مستعدة لقبول التغيير.  -ب
 (.53: 8118 ،قدرة القائد على التغير ترتبط بالزمن الذي يحتل فيه مركز القيادة )جمجوم -ت
األمام عجزوا في بعض الظروف عن تحقيق  إلىن بعض هؤالء األفذاذ الذين نجحوا في دفع جماعاتهم إ -ث

أي تقدم مع نفس الجماعة وعجزوا في بعض الوقت عن قيادة جماعات أخرى غير جماعاتهم األصلية 
 (. 88: 7111 ،)العجمي

تتعارض مع ضرورة أن يصقل القائد اإلداري مهاراته من خالل التعليم والتدريب والخبرة التي يكتسبها  إنها -ج
 (.43: 7181 ،من خالل تفاعله مع المواقف اإلدارية المختلفة )ناصر

 ( Theory Traitsنظرية السمات )
ير ال يملك صفات القيادة أن يص تنادي هذه النظرية على ان القواد يولدون قوادًا، وأنه ال يمكن للشخص الذي

قائدًا، فالملك واألمير واإلقطاعي والرأسمالي كل هؤالء يولدون قوادًا ألن لديهم من الصفات الوراثية ما يجعلهم 
وقد سادت هذه النظرية بين الباحثين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وكان  (،87: 7111 ،أهاًل لها )العجمي

وتقوم النظرية على أن الفرد الذي يملك  (،77: 7188 ،تحديد سمات القيادة )األغا ىإلالهدف هو التوصل 
مجموعة من الصفات الشخصية مثل: الذكاء والدهاء والحزم والقدرة على التعاون والحماس والشجاعة والمبادأة 

وال يمكن  ة في نفسهوالقدرة على التكيف يعتبر قائدًا، حيث إنه غالبًا ما تكون هذه السمات ذات جذور عميق
  (.74: 7181 ،اكتسابها في فترة وجيزة من التدريب واإلعداد )خلف

 :إنهاب (37: 7137 :أما االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية فيذكرها )العجارمة
 معيار صادق لقياس سمات القائد.  إلىصعوبة الوصول  -أ
 قد يفقد القائد سمة أو أكثر، ومع ذلك فإنه ينجح في قيادته.  -ب
تؤكد ضرورة توافر كل السمات القيادية التي ذكرها أنصارها أو  نهاعدم واقعية نظرية السمات، وذلك أل -ت

 معظمها فيمن يشغل مناصب قيادية، وذلك أمر ال يمكن تطبيقه. 
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 إنهاا ية ألثر عوامل الموقف في القيادة، كمأهملم تعط  إنهاتجاهل نظرية السمات للطبيعة الموقفية، بمعنى  -ث
تجاهلت دور الظروف االجتماعية والسياسية المحدودة في صناعته القائد. وعلى الرغم من كل المآخذ 
واالنتقادات الموجهة لنظرية السمات، فإن ذلك ال يعني عدم وجود عالقة بين السمات الشخصية والنجاح 

ادة لها سماتها التي ربما تختلف من مكان آلخر ومن زمان آلخر لكن ذلك ال يعني في القيادة، ألن القي
البحوث والدراسات وفقًا عدم وجود عالقة بين السمات والقيادة، وذلك ما أكدته الكثير من 

 (.74: 7181 ،عبيدة)أبو  (8138السلوك الشخصي التي أجراها عام)في دراسة القيادة و (Petrwllo)لبيترولو
 (The Situational Theoryرية الموقفية )النظ

نه إأي  للموقف مالءمتهاتتمحور هذه النظرية حول مفهوم مفاده أن نجاح أنماط القيادة اإلدارية يرتبط بمدى 
كلما كان الخط القيادي الذي يتبه القائد اإلداري متالئمًا مع متطلبات الموقف الذي يواجهه كلما ازدادت فرص 

 وحدها غير إنها، وعليه فإنه مهما تكن إمكانات الفرد ف(74: 7181 ،والعكس صحيح )خلف نجاحه في القيادة
كفيلة بأن تجعل منه قائدًا، وكذلك الموقف وحده ال يكفي لظهور القائد إن لم يتمتع بسمات وصفات خاصة، 

يوضح  (88: 7111 ،وعليه فإن القيادة عملية تفاعلية بين النواحي الشخصية والظروف االجتماعية )مغاري 
 عوامل المواقف المؤثرة في سلوك القائد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص المدير: 

.خصائص الشخصية 

 .الحاجات والدوافع 

الخبرات الماضية  

 والتعزيزات.  

 .عوامل الجماعة 
 .تنمية الجماعة 
 .هيكل الجماعة 
.مهام الجماعة 

 سلوك المرؤوسين:
 .الدافع 
 .اإلنتاجية 
 .الرضا 
 .طي القيد 
 الغياب 

 مؤثر في سلوك المدير )القائد(

 عوامل المنظمة: 

 .أساس القوة 
 .القواعد والسياسات 
 االحتراف 
 الوقت 

 .خصائص المرؤوسين 

 .خصائص الشخصية 

 .الحاجات والدوافع 

 الخبرات الماضية

 يوضح عوامل المواقف المؤثرة في سلوك القائد( 1-2) رقم شكل (1)  
 2212المصدر: ناصر، 
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 (Interactive theoryالنظرية التفاعلية )

ذكر األفندي أنه نتيجة لالنتقادات التي تعرضت لها النظريات السابقة، ظهرت النظرية التفاعلية والتي تجمع 
فالقيادة الناجحة في هذه النظرية ال تعتمد على السمات التي يتمتع بها القائد في بين كل من نظرية الموقفية، 

، القيادة إذن في (74: 7181 ،موقف معين، لكن تعتمد على قدرة القائد في التفاعل مع أفراد الجماعة )الرقب
ميعًا وعلى ا جمفهوم هذه النظرية تتوقف على الشخصية وعلى المواقف وعلى الوظائف وعلى التفاعل بينهم

( أنه وعلى الرغم 8117، ونختم بقول كنعان )(87: 7111 ،الوظائف وعلى التفاعل بينهما جميعًا )العجمي
نهامن النظرية التفاعلية تبدو واقعية في تحليلها لخصائص القيادة و  يد خصائص القيادة ًا في تحدإيجابيأسهمت  ا 

اإلدارة كشفت عن عدم كفاية نظرية الرجل العظيم أو نظرية السمات اإلدارية، إال أن التطورات الحديثة في مجال 
أو النظرية الموقفية أو النظرية التفاعلية في تحديد خصائص القيادة التي تحقق الفاعلية اإلدارية ) الشريف، 

7113 :38.) 

 أنماط القيادة 4.3.7
أن بدايات  وجدهخصوص أنماط القيادة أدبيات القيادة، حيث قام الباحث باالطالع على ما تم ذكره ب إلىبالعودة 

( Kurt Lewinم( عندما قام مجموعة من العلماء وعلى راسهم )8141التصنيف ألنماط القيادة كان في عام )
قط في البداية عبارة عن ثالثة أنواع ف األنماطعالم النفس بتوضيح أنماط مختلفة من القيادة حيث كانت هذه 

( و )جاد 821: 7181(، وقد اتفق معها في ذلك ))السكارنة، cherry, 2015هذا ما تم توضيحه من قبل )
 ((. 42: 7181( و)قنديل، 13-21: 7181( و )العجمي، 82: 7187الرب، 

  القيادية ما يلي األنماطومن هذه 

 القيادة الديكتاتورية:  .3

رغاميًا وتسلطيًا، ويظهر ذلك في العالقة بين كل من القائد واألتباع، ونرى  تأخذ هذه القيادة اتجاهًا استبداديًا، وا 
فيها أن القائد يحدد بنفسه سياسة العمل كليًا وُيملي خطواته وأوجه نشاطه، ويحدد نوع العمل الذي يختص به 

 نه قد يعمل علىإيهتم بضمان طاعة األعضاء حتى كل فرد، ويعطي أوامر كثيرة تعارض رغبة الجماعة و 
تسد( ويقلل من االتصال بين أعضائها لتحقيق مصالحه الشخصية، بينما –انقسام المؤسسة أي يأخذ بمبدأ )فرق 

األفراد ينفذون الخطوات خطوة بخطوة بصورة يصعب عليهم معرفة الخطة الكاملة، ليس لهم حرية اختيار رفاق 
ذا ترك ا انحالل الجماعة، أو انخفاض روحهم  إلىلقائد مكانه أو تنحى حدثت أزمة شديدة قد تؤدي العمل، وا 

 المنوية. 
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 القيادة الديمقراطية: .7

يعتمد هذا النمط على تعدد اآلراء وتنوع األفكار، كما يقوم على مبدأ التفويض الذي يفوض فيه القائد بعض 
اآلخرين، فيها نجد أن القائد يشجع األفراد على المنافسة والتعاون، يشاركهم الرأي والمشورة  إلىصالحياته 

فيما يجب عمله ويلتزم بأهداف الجماعة، ويترك للجماعة حرية توزيع العمل بين أعضائها ويكون موضوعيًا 
، ويختارون تفاعل االجتماعية في اليجابيتهم اإلهماية مسأهمفي مدحه ونقده لألفراد، بينما يشعر األفراد ب

رفاق العمل واألعمال التي يرغبون فيها طبقًا لقدراتهم وميولهم ويكونون أكثر تماسكًا وترابطًا، وروحهم 
ذا ترك القائد مكانه استمر العمل والنشاط دون أن يحدث له خلل.   المعنوية عادة ما تكون مرتفعة، وا 

 القيادة الفوضوية )الحرة(:  .1

إعطاء األفراد الحرية المطلقة، إذ ًيخَول لكل فرد سلطة كاملة لكي ينجز عمله  أساسمط على يقوم هذا الن
 بالطريقة التي يراها مناسبة، ويكون فيها القائد محايدًا ال يشارك إال بالحد األدنى من المشاركة. 

والتجديد تغيير ور والللتطورات التي حدثت في البيئة الخارجية للمنظمات فإن ذلك استوجب التط ولكن نظراً 
( بأنه تم cherry, 2015أنماط القيادة مما تحتم عليه وجود أنواع أخرى من القيادة وهي كما ذكرت ) في

( حيث ذكرها 37-31: 7181 ،القديمة، وقد وافقها الرأي )قنديل األنماطإضافة أنواع أخرى جديدة لتلك 
 لىإتحت مسمى القيادة العصرية والتي تتبلور مفاهيمها في تحويل دور القائد من الرئاسة واألمر والنهي 

  -وهي: دور المساندة والتشجيع والحفز 

 القيادة التبادلية:  .4

زون، ماًل وينجفيها يمارس القائد عملية تبادل بين المنظمة كأداة وبين أعضائها، فاألعضاء يقدمون ع
والمنظمة تقدم الحوافز مثل المكافآت والعالوات ومن ال ينجز ُيعاقب، إن هذا النمط يقوم على افتراض أن 

توضيح المطلوب منهم والتعاطف مع حاجاتهم ورغباتهم  أساسالقائد يقوم بعملية تبادل مع اآلخرين، على 
ائدهم لشرطي والذي يجعل التابعين يقبلون وعود قسلوكهم هو التدعيم ا أساسمقابل تحقيق المتوقع منهم، ف

بالمكافآت والحوافز أو تجنب العقاب مقابل تنفيذ األهداف واألدوار المطلوبة منهم والمتفق عليها وهذا 
النموذج غير فَعال في تحفيز دوافع األفراد الداخلية، وبذلك فإن نمط القيادة التبادلية يقوم على بعدين 

 مام باإلنتاج وتحقيق أهداف المؤسسة، والبعد الثاني هو مراعاة حاجات ورغبات األفراد. يين هما االهتأساس
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 القيادة التحويلية:  .1

نجاح المنظمة من خالل  إلىالقيادة التحويلية هي القيادة التي تؤدي ( 75: 7184صالح والمبيضين )ذكر 
ي الغالب ًا لدراسة القيادة وقد استخدم فأساسوأصبح مصطلح التحويلي  التأثير الكامل على سلوك التابعين،

في كتابة القيادة،  Burns (1978)للتمييز بين اإلدارة والقيادة، وقد ظهر مصطلح القيادة التحويلية على يد 
وذلك للتمييز بين أولئك القادة الذين يبنون عالقة ذات هدف وتحفيزية مع مرؤوسيهم من أولئك القادة الذين 

القيادة  Burns (1978)على عملية تبادل المنافع للحصول على نتائج، وعرف يعتمدون بشكل واسع 
أعلى  لىإنهوض كل منهم باآلخر للوصول  إلىعملية يسعى من خاللها القائد والتابعون " إنهاالتحويلية ب

النهوض بشعور التابعين، وذلك من خالل  إلىمستويات الدافعية واألخالق". وتسعى القيادة التحويلية 
القائد فأفكار وقيم والمعتقدات الشخصية للقائد وليس من تبادل مصالح مع المرؤوسين،   إلىاالحتكام 

 ة من خالل بناء رؤية واضحة وحفز وتشجيع التابعين على تنفيذإيجابيالتحويلي يسعى إلحداث تغييرات 
ر األنظمة القائمة لتالئم هذه الرؤية، وكذلك دفع التابعين وخلق الشعو  تلك الرؤية والعمل على تغيير وتعديل

ية عملهم والوالء واالنتماء للمنظمة بما يجعلهم يضعون المصلحة العامة للفريق أو المنظمة في أهملديهم ب
مناخ لمرتبة أعلى من تحقيق مصالحهم الشخصية وحثهم على التحلي بالمثل العليا والقيم األخالقية، وخلق ا

تي عمل، وحل المشكالت الالمالئم لبروز أفكار جديدة، وتشجيعهم على االبتكار والتجديد في أسلوب ال
 -ية تتمثل فيما يأتي:أساسثالثة عناصر  إلى، وتستند القيادة التحويلية تواجههم

 الية. منظمة أكثر فع إلى: ويعني التطوير التنظيمي بهدف تحويل المنظمة من منظمة فعالة التغيير -
التفكير االبتكاري لحل ما يواجهها من مشكالت معقدة إيمانًا منها بأًن االبتكار  إلى: حيث تستند اإلبداع -

 . اإلبداعهو جوهر عملية 
إٌن روح المخاطرة ما يميز القائد التحويلي وهو القدرة على خوض المغامرات وقبول التحدي واالستمتاع  -

 بالمواقف المعقدة. 

يجاد  ُن القيادة التحويلية تشارك في عمليات تتضمن خطوات متتالية وتشمل االعتراف بالحاجة للتغيير، وا  وا 
 رؤية جديدة، وجعل التغيير عماًل مؤسسيًا. 
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 تعريف القيادة التحويلية  1.3.7
 مفهوم التحويل في اللغة:  -

ورد مفهوم التحويل في لسان العرب على النحو التالي: حّول، بتشديد الواو، أي صّير وغير، ومحول، 
موضع، وحال  إلىغيره، وتحول من موضع  إلىبصير بتحويل األمور، وتحول عن الشيء: زال عنه 

 (.813:88 ،منظورالشيء نفسه يحول حوال بمعنيين: يكون تغييرًا، ويكون تحواًل )ابن 

 أما في االصطالح:  -

فق الباحثون يت ال نهإتعريفات ووجهات نظر متعددة حاولت تحديد أبعاد مفهوم القيادة التحويلية، إال  يوجد
قيادة الختالف الفسلفات ووجهات النظر حول العلى تعريف محدد للقيادة التحويلية، ويعود السبب في ذلك 

ي دارة التربوية، األمر الذي نتج عنه تعدد التعريفات، وهالتحويلية، حيث تعد من المفاهيم الحديثة في اإل
 على النحو التالي: 

الدوافع  لىإالوصول  إلى: نمط من القيادة يسعى القائد من خالله إنهاصاحب النظرية " بعرفها بيرنز " -
م، هالكامنة والظاهرة لدى األفراد التابعين له، ثم يعمل على إشباع حاجاتهم، واستثمار أقصى طاقات

 .(33: 7113 ،بهدف تحقيق تغير مقصود" )العتيبي
ما  لىإالقيادة التي تعمل على توسيع وتعاظم اهتمامات المرؤوسين وحاجاتهم : "إنهاب Bassويعرفها  -

 . (53: 7188 ،هو أبعد من اهتماماتهم الشخصية من أجل مصلحة المنظمة" )الغامدي
بالقول: يرتكز جوهر القيادة التحويلية على القدرة على مواءمة الوسائل  (73: 7188) ويعرفها الغامدي -

 مع الغايات وا عادة تشكيل المؤسسات لتحقيق أغراض إنسانية عظيمة وتطلعات أخالقية".

يةالقيادة التبادل

يةالقيادة التحويل

ريةالقيادة الدكتاتو

يةالقيادة الديمقراط

يةالقيادة الفوضو

 ية ساسأنماط القيادة األ أنماط القيادة العصرية 

 (أدبيات القيادة السابقة إلىٌجرَد بواسطة الباحث باالستناد )بعض أشهر األنماط القيادية  يوضح( 2-2) رقم شكل (1)    
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عملية تغير األفراد وتحولهم وهي تركز على القيم واألخالق والمعايير واألهداف " إنهاوكذلك يعرفها الزعيبر ب -
شباع حاجاتهم ومعاملتهم بإنسانية" )الزعبيرطويلة   ،األجل وتشمل القيادة التحويلية على تقويم دوافع األفراد وا 
7183 :35.) 

التأثير " على االرتقاء بمستوى مرؤوسيه و ضباط وزارة الداخلية: "قدرة القائد "إنهاإجرائيًا بويعرفها الباحث  -
 إللهامياة )التأثير المثالي والتحفيز الفكري والدافع عليهم لتحقيق األهداف المطلوبة من خالل ممارس

واالعتبارات الفردية( وُيعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المبحوث على استبانة القيادة التحويلية من 
 (".77-8الفقرة )

 القيادة التحويلية:  أبعاد 1.3.7
( و 431: 7181( و ) السكانة، Northouse, 2012:198( و )Burke, 2014:286لقد أجمع كل من ))

( طورا نموذجًا لعناصر Bass, and Avolio, 1994ن كل من باس وأفوليو )أ( 878: 7187)جاد الرب، 
 ( وهي: 4Is(، وعرفت ب)Iالقيادة التحويلية ومكوناتها، يتضمن أربعة عناصر، تبدأ جميعها بحرف )

 (:Idealized infiuence) التأثير المثالي )الكاريزما( .8

 ةدأن القاسلوكيات المشتركة، وذلك بية بتطوير رؤية جديدة تعد نموذجًا للمثل والأساسوالتي تهتم بصفة 
واحترام التابعين،  بإعجابالتحويليين يمارسون سلوكيات تجعل منهم نماذج ألتباعهم، فالقائد التحويلي يحظى 

ويتطلب ذلك المشاركة في المخاطر من قبل القائد، وتقديم احتياجات التابعين قبل االحتياجات الشخصية 
 للقائد، والقيام بتصرفات ذات طابع أخالقي.

 (:Inspirational Motivation) اإللهاميالحفز  .7

من خالل  التحدي واستثارة روح الفريق ويركز هذا البعد على سلوكيات القائد التي تثير في التابعين حب
الحماسة، حيث إن تلك السلوكيات تعمل على إيضاح التوقعات التابعين وتدفع التابعين للمشاركة في تصور 

 األوضاع المستقبلية للمنظمة واألهداف والرؤى المشتركة. 

 (:Intellectual Stimulation) االستثارة الفكرية .4

وخالقة، وقدرته  يةإبداعوتعني قدرة القائد على استثارة جهود التابعين التفكيرية والتحليلية، لتكون جهودًا 
عوبات بوصفها الص إلىورغبته في جعل مرؤوسيه يتصدون للمشكالت القديمة بطرق جديدة وتعليمهم النظر 

 . اعاإلبدحل، والبحث عن حلول منطقية لها وهذا يشجع  إلىمشكالت تحتاج 
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 (:Individualized Consideration) االعتبارية الفردية .3

ويقصد بها مدى اهتمام القائد بالعاملين على المستوى الفردي واحترامهم، من خالل مراعاة الفروق 
ن إالفردية بينهم، والتعامل معهم بحب متبادل، فهو يلبي حاجاتهم الشخصية، ويستمع إليهم، كما 

رشادهم  كذلكاتهم تنال عنده االهتمام والتشجيع، إنجاز  يهتم بحاجاتهم الخاصة ويعمل على تدريبهم وا 
 لتحقيق المزيد من النمو والتطور بحسب اإلمكانيات المتاحة لديه. 

يستنتج الباحث من خالل الشرح السابق والموجز بأن عناصر القيادة التحويلية عبارة عن أربعة عناصر و 
القائد التحويلي والذي يجب أن يكون مثااًل يحتذى به، وأن يتمتع بقدر كبير من  ركزت على شخصية

والثقة من التابعين، وكذلك يكون قادراً على استثارتهم وتحفيزهم ومشاركتهم في وضع  اإلعجاباالحترام و 
أخيرًا على في مختلف المجاالت، و  اإلبداعيشجعهم على التفكير واالبتكار و  كمارؤية مستقبلية للمنظمة، 

مكانياتهم بحيث ا  القائد التحويلي أن يراعي الفروق الفردية بين التابعين وذلك وفقًا لقدراتهم ومعتقداتهم و 
 على االستماع إليهم وحل مشكالتهم وتلبية احتياجاتهم.  اً يكون قادر 

 طريقة تفكير القائد التحويلي:  2.3.7
برؤية جديدة يعتبر أنه هو صاحبها وأحيانًا يشعر أن وظيفته والمبرر من وجوده في  اً بعيد إنه يرى شيئاً 

الحياة هو نقل الناس من حوله نقلة حضارية، إن أهدافه عالية والمعايير التي يطلبها مرتفعة وهو من 
إليه،  يأجل ذلك يتمتع باحترام اآلخرين ويرى في نفسه قدرة، وعادة ما نجد الناس تقلده وتحب أن تنتم

إن طريقته في التفكير وتصرفاته تلك تجعل لهذا القائد جاذبية شخصية نلخصها في كلمة واحدة كما 
 (. 44: 7188)الهواري،  charismaهو في اللغة اإلنجليزية 

 خصائص القائد التحويلي:  8.3.7
 خصائص القائد التحويلي على النحو التالي:  (11: 7133) الهواري أورد  وقد

 ل. نفسه على أنه وكيل تغيير، والتغيير في نظره رحلة وليست نقطة وصو  إلىالقائد التحويلي ينظر  -8
القائد التحويلي شخص شجاع محب للمخاطرة المحسوبة في مواجهة الواقع وفي نقل الحقائق  -7

 والمشاعر لألخرين. 
مشاعر البشر لكنه حساس لالقائد التحويلي يؤمن بقيمة الناس، إنه ليس دكتاتورًا، صحيح إنه قوي و  -4

 . empowermentوفي النهاية فهو يسعى لتزويد البشر بالطاقة "
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القائد التحويلي موجه بالقيم األخالقية المحورية ويتصرف في ضوء تلك القيم، إنه يخلق حضارة  -3
 غير العادي ال يأتي صدفة.  نجاز، فاإلإنجازمبنية على قيم  إنجاز

 الخطأ على أنه تجربة استفاد منها.  إلىلعمر وعندما يخطئ ينظر القائد التحويلي يتعلم طول ا -5
القائد التحويلي قادر على التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة إنه باحث يعمل بنظريات ويقوم  -3

 ( ويختبر الفرضيات ويضع فيها نظريات جديدة. hypothesosبعمل فرضيات )
( قادر على أن يحلم، وقادر على ترجمة هذه األحالم visionaryالقائد التحويلي صاحب رؤية ) -2

 والرؤى لآلخرين ليتقاسموها معا. 
 

 الخالصة:  1.3.7
موضوع  لىإموضوع الدراسة أال وهو القيادة التحويلية، حيث تطرق  إلىلقد تطرق الباحث في هذا المبحث 

الحديث عن القيادة التحويلية و  إلىالقيادة بشكل عام وتعريفها  وشرح مختصر ألنماطها ونظرياتها، وصواًل 
متعددة  إلستبانةابداياتها ونشأتها، وتعريفها، وتناول الباحث األداة التي تقاس بها القيادة التحويلية وهي 

ارة ، االستثاإللهامي( والتي اعتمدت على أربعة عناصر وهي التأثير المثالي، الحفز MLQالعناصر )
ذه الدراسة، ثم الخاصة به اإلستبانةالعناصر التي استخدمها الباحث في الفكرية، واالعتبارات الفردية، وهي 

على تعريف القائد التحويلي وخصائصه وأنواع القادة التحويليين، ومن ثم تم الحديث عن دور القيادة  عرج
 . ياعإلبداحيث أثبتت الدراسات وجود عالقة بين القيادة التحويلية والسلوك  ياإلبداعالتحويلية في السلوك 
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 :مقـــــدمة 3.7.7
ليس حصرًا على وظائف معينة أو على أفراد دون غيرهم، فكل إنسان قادر على التفكير  اإلبداعإنَّ 

، إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة، وهذه القدرة تختلف من شخص آلخر تبعًا اإلبداعوالعمل قادر على 
ظهارها للو  يظهر  اإلبداعجود، فللفروقات الفردية، ومن هنا يظهر دور القائد التحويلي في تنمية هذه القدرات وا 

ن لم تجد ذلك ف إلىكفكرة تحتاج  شكل عام تتالشى وتختفي، ويتحتم على المؤسسة ب إنهامن يحفزها وينميها، وا 
الوطني بشكل خاص البحث عن أفضل السبل المساعدة على رفع درجة قدرات كافة  واألمنووزارة الداخلية 

لمواجهة التحديات التي تواجه الوزارة، وللرقي بالعمل  ياعاإلبدالموظفين والعاملين بها على ممارسة السلوك 
 لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

ي الوطن واألمنية للقيادة بوزارة الداخلية ساسمن األمور األ ياإلبداعويعد السلوك  (57: 7185ذكر صالح )
متينة بإمكانياتهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم، حيث يتعين على القيادة اتخاذ القرارات في قطاع غزة وله عالقة 

السليمة والمالئمة القادرة على التكيف مع قلة اإلمكانيات المتاحة، والقادرة على أداء العمل المطلوب بكفاءة 
 قوي من الوعي والفهم.  أساسومهارة و 

 :اإلبداعتعريف 

مجموعة من السمات والقدرات والعوامل التي تظهر  إلىعملية تشير "( بأنه 52:7117)يعرفه الشربيني وصادق
 . "في سلوك الشخص المبدع بدرجة عالية

استعداد ذهني لدى الفرد هيأته بيئته الن ينتج شيئا جديدًا غير معروف سلفا "( بأنه 81:7118)ويعرفه الطيطي
 . "كتلبية متطلبات الواقع االجتماعي

مجموعة من النشاطات والمهارات التي يتمتع بها الشخص وتمكنه من السير "بأنه  احث إجرائياً ويعرفه الب
 . "عمل جديد خاص به غير معروف لألخرين ابتكارنحو 

 : اإلبداعخصائص 

 بمجموعة من الخصائص منها:  (75: 7181) كما بذكره العاجز وشلدان اإلبداعيتميز 

يتطلب قدرات عقلية تتمثل في التحسس بالمشكالت والطالقة واألصالة والمرونة ومواصلة االتجاه نحو  -8
 الهدف. 

 عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكرة أو عمل جديد.  -7



2. 

 

وما ينتج عنه ليس بالضرورة أن يكون ماديًا ملموسًا، فقد يكون في صورة منتج أو  اإلبداعأن جهد  -4
 رؤية معينة.  خدمة أو فكرة أو

نما يمكن ممارسته على مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسة.  -3  أنه ليس ظاهرة فردية، وا 
، لكنها تبقى كامنة أثناء نضجه داخل ثالثة أشياء وهي توجيهاته إبداعيةيولد اإلنسان وبداخله قدرات  -5

 وسلوكه والعمليات الخاصة بتفكيره. 
نما هو طاقة كامنة يتصف بها األفراد جميعهم بدرجات أنه سلوك إنساني ال يقتصر على فئة معينة -3 ، وا 

متفاوتة تبعًا للعوامل الوراثية والظروف الموضوعية التي يعيشها ويتفاعل معها الفرد فتعمل على صقل 
 وتنميتها.  بداعيةاإلقدراته 

 ية لإلبداع. ساسوتنميته وتطويره من خالل المهارات األ اإلبداعيمكن إدارة  -2

أنه عملية متعددة ينتج عنها فكرة أو عمل جديد  اإلبداعخصائص  أهمويستخلص الباحث مما سبق أن من 
وأنه ليس ظاهرة فردية بل يمارسه الفرد والمجتمع والمؤسسة وأنه موجود داخل اإلنسان ولكنه يبقى كامنًا 

 ة من البشر. إذا ما لم تتوفر الظروف لتنميته وهو سلوك إنساني ال يقتصر على فئة معين

 : اإلبداعمستويات 

 ( وهي: 121:3181) فرجيمكن التمييز بين مستويات ثالث لإلبداع يذكرها 

سلوك إبداعي  ويعبر عنها في إبداعيةعلى مستوى الفرد: ويتم توصل الفرد إليه من خالل تلك القدرة  اإلبداع -8
ويتوقف على عدة شروط نفسية واجتماعية متداخلة مثل الشخصية ومستوى الذكاء والسياق االجتماعي، 

 والذي يشمل المدرسة والجماعة ومنظمات المجتمع والقيم والقاعدة الثقافية الحضارية للمجتمع. 
مة أو التوصل إليه من قبل جماعة لحل مشكلة أو الذي يتم تقدي اإلبداععلى مستوى الجماعة: وهو  اإلبداع -7

 تقديم طريقة جديدة ألداء عمل أو تقديم خدمة. 
الذي يتم من خالل المؤسسة، والمؤسسة المبدعة تتصف بما  اإلبداععلى مستوى المؤسسة: وهو  اإلبداع -4

 يلي: 
 ًا. االتجاه الميداني والميل نحو الممارسة والتجريب المستمرين رغم الفشل أحيان 
  ويشجع المبدعين.  اإلبداعوجود نظام يؤيد 
 .اإلنتاجية من خالل مشاركة العاملين في تفهم مقترحات وبدائل العمل 
  .التوجه القيمي وتطوير مبادئ وأخالقيات للعمل يعرفها الجميع ويعملون على تطبيقها 
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  لة ل ليس للمؤسسة مهارة متأصمجاالت عم إلىالتصادق بالمهارة األصلية للمؤسسة المبدعة وعدم االنتقال
 فيها. 

  .البساطة في الهيكل التنظيمي من حيث عدد المستويات والوحدات اإلدارية 
  ية ومبادئ وقيم ال بد منها وال يتهاون في تطبيقها وفي ذات الوقت أساسالحزم واللبن من حيث توجهات

  استقاللية ذاتية وتفويض في الصالحية للعاملين أثناء أداء العمل.

 : ياإلبداعوالسلوك  اإلبداعالعالقة بين  7.7.7

هو تقديم شيء جديد قد يتمثل في سلعة أو خدمة تقدمها أو تتبناها  اإلبداعأن  (811:7183) يذكر السالم
فهو السلوك أو التصرف المميز الذي يمارسه الفرد أو الجماعة في  ياإلبداعالمؤسسة ألول مرة، أما السلوك 

في  اإلبداعموقع العمل وليس بالضرورة أن ينجم عنه نتائج أو خدمات أو سلع جديدة، إذ أنه سلوك يسبق 
 صيغته النهائية وقد يكون هذا السلوك إبداعيًا في حد ذاته عندما يمارسه الفرد ألول مرة في المؤسسة. 

 :ياإلبداعالمقصود بالسلوك  1.7.7

هو مصطلح يحتوي على أمرين مهمين وهو السلوك الذي يكون  ياإلبداعالسلوك ( 53: 7183) السالمويذكر 
أمرًا سابقاً ألي عمل إبداعي إذ أنه يتسم بأنه سلوك يمارسه الفرد قبل الوصول لإلبداع من خالل مقومات وقدرات 

 يإلبداعاتختلف من شخص آلخر ويصبح هذا السلوك يمارس من قبل األفراد بخبرة وتمرس ومهنية لذلك السلوك 
منظمة هو أمر مهم إذ ال يمكن الحديث عن منظمة أو مؤسسة تعمل في مجتمع تقدم له الخدمات أو ألي 

ال تصبح هذه المنظمات والمؤسسات مجرد اسم في  ياإلبداعالسلع وال تهتم بموضوع السلوك  للعاملين فيها، وا 
والتطور  يداعاإلبا السلوك الواقع وربما بعد فترة من الزمن تتالشى وتختفي من المجتمع بسبب عدم ممارسته

 والتقدم والحداثة حسب المتغيرات والظروف التي تطرأ على الواقع أو المجتمع الذي تعمل فيه. 

 : ياإلبداعتعريف السلوك  4.7.7

هو ابتكار وخلق مترادفات مختلفة لمعنى واحد يعني والدة شيء جديد غير مألوف أو النظر  ياإلبداعالسلوك 
 (. 58:7118األشياء بطريق جديدة )القريوتي،  إلى

هو السلوك أو التصرف المميز الذي يمارسه أفراد أو جماعة في موقع العمل وليس بالضرورة  ياإلبداعالسلوك 
ذا في صيغته النهائية وقد يكون ه اإلبداعأن ينجم عنه نتائج أو خدمات أو سلع جديدة، إذ أنه سلوك يسبق 

 (. 811:7115 ،حد ذاته عندما يمارسه الفرد ألول مرة في المؤسسة )السالم السلوك ابداعيًا في
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هو كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد سواء كانت ظاهرة أم غير ظاهرة، وهو ليس  ياإلبداعالسلوك 
نما في بيئة ما، وقد يحدث بصورة ال إرادية  على نحو ألي و شيئًا ثابتًا ولكنه يتغير وهو ال يحدث في الفراغ وا 

مثل التنفس أو الكحة أو يحدث بصورة إرادية وعندها يكون بشكل مقصود وواعي وهذا السلوك يمكن تعلمه 
 (. 4:7113 ،ويتأثر بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد )الفسفوس

ئج أو خدمات نتا ، وبالتالي فهو ليس بالضرورة أن ينتج عنهاإلبداعهو الفعل الذي يسبق  ياإلبداعالسلوك 
جديدة أو مبتكرة، إنما ينبغي أن يمثل االتجاه السائد والمرغوب بوجوده في كل منظمة أعمال تسعى لإلبداع 

والتحديث،  بداعاإلواالبتكار والتميز، وبالطبع فإن هذا الفعل يبدأ من لحظة إدراك الفرد للموقف أو الظرف موضع 
مات حوله وتقييم الحلول أو البدائل المتاحة للقيام باختيار البديل ومن ثم مباشرة االهتمام به وجمع المعلو 

 (. 3:7187 ،المناسب وبالتالي وضعه موضع التنفيذ الفعلي في الميدان )الشواورة

وعرفه النوايسة أنه عملية خلق األفكار الجديدة والبعيدة من السياق التقليدي في التفكير واستحداث كافة طرائق 
 (.1: 7111 ،واقع مطبق وذي قيمة نافعة للمدرسة )النوايسة إلىتحويل هذه األفكار  هاإنمن ش أساليبو 

واالبتكار والخلق هي مترادفات مختلفة لمعنى واحد يعني والدة شيء جديد غير  اإلبداعهو  ياإلبداعالسلوك 
 (. 58:7118 ،األشياء بطرق جديدة )القريوتي إلىمألوف، أو النظر 

بأنه خليط من السمات والخصائص والقدرات التي يمتلكها الضابط في وزارة الداخلية  الباحثومن وجهة نظر 
اإلضافة ب اإلبداعالوطني، والتي تمكنه من حل المشكالت وسعة االتصاالت والمخاطرة وقرار منح عوائد  واألمن
بيئة  منشودة في وجود توافرالتشجيع والدعم المعنوي لألبداع مع كافة العاملين معه للوصول لألهداف ال إلى

السلوك الخاصة ب اإلستبانةصحية مناسبة، وُيعبر عنها بالدرجة التي يحصل عليها المستقصي منه على 
 (.58-74من الفقرة ) ياإلبداع

 
رورة للقادة والذي يعتبر ض ياإلبداعبأن السلوك  في وزارة الداخلية ومن خالل عمله لعدة سنواتويرى الباحث 
ي وفعال للتغلب على كافة الظروف االستثنائية المحيطة بظروف العمل ويمكن حصر أساسملحة ومطلب 

 هي: ( 15:7115ذكرها )السالم،  يةأساسفي عدة جوانب  ياإلبداعالسلوك 
لمنظمة الجماعة أو ايعتبر بمثابة قدرة عقلية من الممكن أن تظهر على مستوى الفرد او  ياإلبداعالسلوك  .8

 ية لإلبداع. ساسحيث تمثل هذه األطراف المحاور األ
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نتاج وتتمثل العملية  ياإلبداعالسلوك  .7 القات، أما في القدرات التفكيرية وربط الع بداعيةاإلعبارة عن عملية وا 
 فيظهر من خالل السلوكيات أو األشياء المادية.  ياإلبداعاإلنتاج 

 راحل متعددة من اإلعداد والنضوج لغاية تحقيقها. تمر بم بداعيةاإلالعملية  .4
دارة  .3 سواء من خالل تدريب األفراد أو الجماعات أو توفير المناخ المالئم لإلبداع  اإلبداعمن الممكن تنمية وا 

 بالنسبة للمنظمات. 
 : ياإلبداعالعناصر التي يقاس من خاللها السلوك  1.7.7

 ( وهي: 811:7115 ،عناصر ذكرها )السالممن خالل عدة  ياإلبداعيقاس السلوك  
وتعبر عن متابعة الفرد لألفكار الجديدة وتطويرها والرغبة في الدخول في مجاالت  القدرة على التعبير: .8

غير تخصصية، والقدرة على التغيير واالنتقال من مستوى ألخر، والتكيف مع التغيير الذي قد يحدث 
 في إطار العمل. 

يعد العصف الذهني من خالل البحث عن كل ما هو جديد، وتقديم مقترحات وأفكار  العصف الذهني: .7
جديدة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ويتم تشجيع ودعم هذه المقترحات واألفكار الجديدة المقدمة 

 من قبل األخرين، إذا كانت على صواب وذات منفعة ومتفق عليها برأي األغلبية.
للمشكالت التي يمر بها، واتخاذ  إبداعيةقدرة الفرد على تقديم حلول  ويظهر مدى حل المشكالت: .4

القرارات المناسبة لحل مثل هذه المشكالت في الوقت المناسب، باإلضافة لمحاولة توقع المشكالت التي 
يجاد الحلول المناسبة لها حتى في حالة ندرة المعلومات المتوفرة.   قد تحدث ومحاولة تجنبها، وا 

 للشخص المسئول يتم من خالل توجيهاته الصائبة وتوزيعه ياإلبداعبأن قياس السلوك  لباحثويستنتج ا
ه على أكمل وجه، وتسخير المناخ من إنجاز لمتطلبات العمل بين العاملين إليجاد حلول لكل ما يفترض 

 وتحقيق األهداف المرجوة.  نجازاإلمكانيات إليجاد حلول مالئمة إل
 
 : ياإلبداعية السلوك أهم 1.7.7

ة الوطني يحدد المشكلة بدق واألمنللقيادة والضباط في وزارة الداخلية  ياإلبداعإن استخدام السلوك 
ويزيد من القدرة على حلها نظرًا إلنتاج أفكار متعددة ويعمل على ترشيد الموارد المستخدمة في حل المشكالت 

العمل كما يعمل على حل المشكالت من جذورها نتيجة أصالة الفكرة )خبراء مركز الخبرات  أساليبوتحسين 
 (. 7113المعنية لإلدارة، 
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يعد المعيار الدقيق والصحيح لعملية التغيير ألنه بمثابة باعث على استنباط أفضل ما للقيادة والضباط ويسهم 
والجهد فنترال  عزز بيئة العمل باالنفتاح والثقة ويوفر الوقتفي تقديم خدمات متميزة للمستفيدين تفوق توقعاتهم وي

(Ventral,2003:55 .) 

ية سواء على البعد الشخصي للفرد أو من الناحية العملية حيث على أهمله  ياإلبداعالباحث أن السلوك  يرى 
ه أما على المستوى ب أحدُ سلوكًا إبداعيًا مميزًا لم يأت المستوى الشخصي يرتقي بنفسه وبأسلوب حياته بإتيانه 

ؤسسة في العمل وتحمل المخاطر وتقديم رؤية ورسالة جديدة للم باتباعه أسلوباً إبداعياً العملي فهو يطور مؤسسته 
 هدفه تطويرها ونموها. 

 : ياإلبداعالعوامل المؤثرة على تنمية السلوك  2.7.7

الحديثة في المنظمات المعاصرة و  ياإلبداعهنالك عدة عوامل كثيرة ومتعددة لها تأثير مباشر على تنمية السلوك 
( و )الطراونة 415:7117 ،( )العميان811:7183 ،))السالمويمكن إيجاز هذه العوامل على النحو التالي: 

 ((.723:7187 ،وآخرون 

 وهي قدرة التنظيم على االستجابة والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية لبيئة العمل  مرونة التنظيم: .8
بينما األعمال الحيوية تثير التحدي لدى  اإلبداعالملل وعدم  إلىاألعمال الروتينية تؤدي  طبيعة العمل: .7

ها وظيفة الفرد ي التي توفر التفكير الخالق، فقد كشفت العديد من الدراسات أن درجة التحد إلىالفرد وتدفعه 
ات الفرد تفوق درجة التحدي على إمكانت الّ ألديه، على  اإلبداعتلعب دورًا واضحًا في التأثير على مستويات 

 . ياإلبداعوقدراته، ما يؤثر سلبًا على سلوكه 
 للمكافأة المادية والمعنوية.  أساسواإلنتاجية ك نجازتؤكد المنظمات على اإل :نجازية اإل أهم .4
 ن األفراد المتفاعلينكانت تشمل اثنين أو أكثر م نهاأتعرف جماعات العمل ب خصائص جماعات العمل: .3

تبرون ة ويعمشترك اً والذين يجمع بينهم نمط ثابت من العالقات ويسعون لتحقيق أهداف اً بعضمع بعضهم 
 أنفسهم أعضاء بنفس الجماعة.

حيث تعكس اهتمامات المنظمة تنمية العنصر البشري مما يؤثر على تحقيق  ية التنمية والتدريب:أهم .5
 لدى األفراد. بداعيةاإلة القدرات أهداف المنظمة من خالل تنمي

ح أو تعديله فالمكافأة تمنفالهدف من المكافأة أو العقاب هو تكرار سلوك معين  أنماط الثواب والعقاب: .3
 للمبدع.
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ن السلوكية السائدة لألخرين وتقليدهم في سلوكهم يقلل م األنماطقيد بتإن ال درجة االستقاللية لدى الفرد: .2
 التميز والستقاللية وعدم االلتزام بآراء األخرين فمن شأن إلىلدى الفرد، أما الميل  اإلبداعفرص االبتكار و 

 (. 11:7117 ،لديهم )الكبيسي ياإلبداعذلك أن يسهم في تطوير السلوك 
، يإلبداعاحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لكي يمارس الخبرة ومهارات التفكير  التحدي: .1

حيث يجب على المدير أن يكون واعيًا بشكل جيد لكل المعلومات الخاصة بالعاملين، وهذا بدوره يحفز 
 (. 43-45: 7111 ،والطاقة االبتكارية )الليثي بداعيةاإلالدوافع الجوهرية الكامنة للشخص لخلق القدرة 

ذلك روتينيًا و  اإلبداعفالمنظمات لألسف تقتل  اإلبداعحيث أن الوقت والمال يدعمان  المصادر والموارد: .1
 (. 43-45المهام )المرجع السابق:  إنجازمن خالل تبني سياسة تحديد الزمن مما يستحيل معه 

بالتأثير في العمل العلمي حيث إن المناخ ية خاصة، أهمإن للجو العام في مجموعة البحث  بيئة المناخ: .81
المالئم يسمح يتواصل المعلومات وتبادلها بين أفراد الجماعة ويكون هذه المناخ تربة خصبة إليجاد األفكار 

جراءالجديدة أو الكشف عن ظواهر جديدة من خالل عمليات الضبط والمراقبة المتبادلة و  بثقة  التصحيحات ا 
 (. 21:8111 ،فكار ونشاطات )روشكاوتعاون لكل ما يعرض من أ

مستوى  لىإمن مستوى الفرد  اإلبداعإن توفر اإلدارة والدعم السياسي كفيل بنقل عمليات  عوامل سياسية: .88
 (.  73:7115 ،الكامنة في خاليا المجتمع )العواد بداعيةاإلالمنظمة أو المجتمع وتحفيز الطاقات 

الحياة البيئية والعلمية واإلدارية والصناعية والزراعية كلها  جوانب اإلبداعتغطي مساحة  عوامل موضوعية: .87
وتقع جميعها ضمن دائرة الممكن إن اختلفت درجة السهولة وفقًا للطبيعة الموضوعية واإلمكانيات العقلية 

 (. 75والتنظيمية والمادية )المرجع السابق:

العوامل التي تؤثر في كافة  أهمظمة من أن المؤثرات الداخلية والخارجية للمن إلى ومن ذلك يخلص الباحث
مناحي المنظمة سواء كان على مستوى الفرد أو المنظمة، لذلك ال تستطيع أي منظمة  عند وضع الخطط 
الخاصة بها أن تغفل قضية العوامل المتعددة والمهمة أثناء التخطيط، ولو نظرنا للواقع الذي تعيش فيه المنظمات 

ية أو غير حكومية نتيجة للعوامل المتعددة والكثيرة التي ال يمكن حصرها نرى في فلسطين سواًء كانت حكوم
جديدة  داعيةإب اً وتقديم أفكار  األداءأن تلك المنظمات تحاول أن تعمل بكل ما تستطيع من أجل تطوير وتحسين 

 وربما هناك بعض نماذج النجاح في هذا الموضوع برغم كل العوامل الموجودة في وقعنا الحالي. 

 : ياإلبداعمجاالت السلوك  8.7.7

حياة األفراد ويمنحهم القوة على اإلنتاج األفضل لهم ولآلخرين نمط حياة، وسمة شخصية،  ياإلبداعُيغني السلوك 
 تتمثل في تطوير مواهب الفرد، واستخدامه لقدراته وتوظيفها في إنتاج بداعيةاإل وطريقة إلدراك العالم، فالحياة
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( يظهر في المجاالت اآلتية 42-43: 7117 ،)السرور ياإلبداعالجديد المختلف والمفيد، وبعاٌمة فإن السلوك 
 كما تذكرها: 

 يطٌور قدرة الفرد على استنباط األفكار الجديدة، وتطوير الحساسية لمشكالت األخرين.  .8
 يساعد الفرد في الوصول للحل الناجح للمشكلة بطريقة أصلية.  .7
 ُيعٌد مهارة حياتية يمارسها الفرد يوميًا، ويمكن تطويرها من خالل عملية التعلم والتدريب.  .4
دراك العالبداعيةاإلتطوير النتاجات و  بداعيةاإلُيسهم في تحقيق الذات  .3 م ، واإلسهام في تنمية المواهب وا 

 بطريقة أفضل. 
 يجعل الفرد يستمتع باكتشاف األشياء بنفسه.  .5
 ة نحو حلول المشكالت، والتحديات التي تواجه األفراد في حياتهم العادية. إيجابيُيسهم في تطوير اتجاهات  .3
دة، واالستجابة بفاعلية للفرص والتحديات والمسؤوليات إلدارة يؤدي على االنفتاح على األفكار الجدي .2

 المخاطر والتكيف مع المتغيرات. 
 التعاون مع اآلخرين الكتشاف األفكار.  إلىُيحفز على الميل  .1
 التعلم وأنماطه لتصبح أكثر فاعلية.  أساليبُيسهم في تطوير  .1
 ُيسهم في مساعدة األفراد على تلبية ميولهم ومواهبهم وتنميتها.  .81
 . اعيةإبدُيسهم في تطوير قدرة الفرد على التعامل مع التحديات والمواقف الحياتية بطريقة أكثر  .88
ُيسهم في تحفيز المؤسسات والمراكز الصحية لتكون بيئة مالئمة الكتشاف المواهب والعمل على تنميتها  .87

 ر برامج متخصصة. من خالل توفي

 : ياإلبداعات السلوك إيجابي 1.7.7

( التي يوفرها القادة على النحو 813:7117 ،كما تذكرها )الطالبي ياإلبداعات السلوك إيجابييمكن إجمال 
 التالي: 

  .الحفاظ على استقرار المؤسسة 
  .تحسين خدمات التنظيم اإلداري بما يعود بالنفع على المؤسسة والموظفين 
 في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين.  المساهمة 
  .استثمار الموارد البشرية واالستفادة من قدراتهم عن طريق إتاحة الفرصة لهم للتطوير واالبتكار 
  .رفع كفاءة المؤسسات األمنية وخدماتها المختلفة 
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  .مواكبة الظروف المتغيرة والمعقدة لبيئة العمل لدى القادة 
  المشكالت اإلدارية والتنظيمية داخل المؤسسة األمنية من خالل التغيير والتطوير. مواجهة 
  .زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات في ظل المنافسة الشرسة اليوم 
  .تمكين المؤسسة للتعامل مع متطلبات العولمة 

يجعلهم  ياعاإلبدالوطني للسلوك  واألمنأن اكتساب القادة العاملين بوزارة الداخلية  ويستنتج الباحث مما سبق
قادرين على تحسين خدمات التنظيم اإلداري والحفاظ على استقرار المؤسسة األمنية وتطويرها ورفع كفاءتها 
ومواجهة المشكالت اإلدارية والتنظيمية داخلها من خالل التطوير المستمر واقتراح الحلول الجديدة والمبتكرة 

 لمستقبلية. للمشكالت القائمة والمشكالت ا

 لدى القادة:  ياإلبداعمعوقات السلوك  31.7.7

حقيقة وجود معوقات أو عقبات كثيرة ومتنوعة تحول دون تنمية السلوك  إلىأشارت العديد من الدراسات والمراجع 
نتاجات أصيلة وذات قيمة علمية أو أدبية أو فنية بالنسبة للمجتمع  إلى بداعيةاإلأو الوصول بالعملية  ياإلبداع

نضاجها، و  إلىعبارة عن قدرات مولودة تحتاج  ياإلبداعفالسلوك   همأ بيئة مناسبة من أجل إظهارها وتهذيبها وا 
 ( وهي: 11:7117كما يذكرها )حمود،  ياإلبداعالعوامل التي تقف عائقا في سبيل تنمية السلوك 

 ت الفردية: المعوقا .3
وهي معوقات تتعلق بشخص وذات الفرد نفسه والتي تنتج بتأثير البيئة المحيطة والتي قد تنشأ مع الفرد منذ 

 طفولته وتتمثل في: 
  .ضعف الثقة بالنفس 
  .الميول لمجاراة الواقع 
  .الحماس المفرط واستعجال النتائج 
  .عدم القدرة على تحمل المخاطر 
  .الرغبة في تجنب الفشل 
  االعتماد على اآلخرين. إلىالميل 
  .البحث عن الحلول المرتبطة بالقواعد 
  .تجنب الغموض وعدم الوضوح 
 ية األعمال التي يقوم في الغالب بأدائها. أهمانخفاض شعور الفرد ب 
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 المعوقات التنظيمية:  .7

داف كالقوانين واألنظمة المؤسسية، فالسياسات واألهوهي المعوقات الناتجة عن التنظيم الذي يعمل منه الفرد 
ات والهيكل التنظيمي وفلسفة اإلداريين، ونمط السلطة ونمط القيادة، ونظم االتصال المستخدمة، جراءواإل

 وتتمثل تلك المعوقات في االتي: 

  .المركزية الشديدة 
 ات التنفيذية التفصيلية. جراءاإل 
  عمل موحدة. أساليباإلصرار على 
  .النمطية في هياكل التنظيم ونظم العمل 
  .التركيز على األخذ بالتخصص الضيق 
  .التمسك بالتقاليد وعدم الترحيب بالتجديد 
  .االنغالق التنظيمي وضعف االتصاالت بالمناخ الخارجي 
 ات. جراءااللتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واألنظمة واإل 
 لين معهم. عدم ثقة بعض القادة بأنفسهم والعام 
  .عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة وكفاءة في أدارة المنظمة 

 المعوقات االجتماعية والثقافية:  .1
 ا تقف عائقاً م وتتضمن كافة العقائد والعادات واألعراف والتقاليد واالتجاهات السائدة في المجتمع والتي غالباً 

تحول دون تنمية وتعزيز القدرات والمهارات  اإنهالفردي أو الجماعي كما  ياإلبداعملحوظًا تجاه السلوك 
 . بداعيةاإل

يم الذي يعتمد للفرد فالتعل ياإلبداعية العوامل االجتماعية والثقافية في تنمية السلوك أهمويؤكد الباحثون على 
التقليدية من تلقين واستظهار للمناهج بشكل عائقًا لإلبداع عكس التعليم القائم على التحليل  األنماطعلى 

واالستنباط كما أن المجتمع الذي يحارب التغيير والتطوير ويزرع الشوك في طريق المبدعين سيكون أداة تل 
فوس أبنائها والتفكير في ن إلبداعااألسرة التي تنمي روح  إلىوالطموح بين أفراده فنحن في حاجة  اإلبداعلروح 

بعيدًا عن القهر والتسلط، ألن األسرة التي تعتمد على التسلطية والقهر وهضم حقوق أبنائها وعدم اعطائهم 
 (. 37:8111 ،لوهابافي طريق التفكير المبدع ألبنائها)عبدالفرصة للتعبير عن آرائهم واستقالليتهم ستكون عقبة 

 أنه إذا كانت بيئة الفرد التي يعايشها بيئة سمحة مرنة تحترم حرية الفرد في التفكير والتعبير ويستنتج الباحث
حكام على من يفكر ويعبر عن فكره وتعطي الفكرة والرأي الناتج فرصة للتجريب حتى صدار األإوال تتسرع في 
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وناتها ما إذا كانت هذه البيئة بمك، أاإلبداعبحق بيئة تساعد على  إنهان بدا على الفكرة خروج عن المألوف فا  و 
االجتماعية والثقافية وخاصة العادات والتقاليد واألعراف تضغط على من يفكر وتقسو علي من يحيد عن ما تراه 

نب التصرف بالطريقة التي يتوقعها منه اآلخرين، وبالتالي يتج إلىالجماعة وما تتوقعه منه فإن الفرد سيميل 
 تخرج عن توقعات األخرين. التفكير في أشياء جديدة 

 المعوقات البيئية:  .4
وتتضمن السياسات التنموية والفقر والبطالة والتلوث البيئي، الوعي نحو السالمة، والصحة العامة في العمل 

ة تتضمن كافة المتغيرات المتعلقة بالجوانب االقتصادية والسياسية والتنموي إنهاونظام السوق والتجارة ... الخ، أي 
فرد والجماعة ال إلىة للنظر إيجابيإذا لم تقترن بنزعة  بداعيةاإلتمثل عوائق قاتلة لإلمكانات  إنهاية إذ والصح

 (. 787:7117 ،والمجتمع على حد سواء )حمود
 : ياإلبداعأبعاد السلوك  33.7.7

من حيث أبعادها، فمنها من ذكر أن أبعاد السلوك  ياإلبداعتباينت الدراسات واألبحاث التي تناولت السلوك 
 ( والمتمثلة في: 81:7111 ،تتمثل في خمسة أبعاد مثل دراسة )األحمد ياإلبداع

 : استكشاف الفرص. البعد األول .8
 : توليد األفكار. البعد الثاني .7
 : التحقق.البعد الثالث .4
 : التحدي.البعد الرابع .3
 : بطاقة المتابعة. البعد الخامس .5

، وكانت تتمثل أبعادها في أربع أبعاد ياإلبداع( التي تناولت السلوك 731-733:7187 ،دراسة )مهديأما 
 والمتمثلة في: 

 : إبداعيةالبعد األول: حل المشكالت بطريقة 

( 1:7181 ،، ونقصد به كما يذكرها )محمدياإلبداعي للعمل أساستعتبر القدرة على تحسس المشكالت عنصر 
تشخيص الكثير من المشكالت ضمن الموقف الواحد، وذلك بتحديد أبعادها وجوانبها ونواحي القصور فيها 
للتوصل للحلول المبدعة بصددها، وكذلك الطالقة والتي يقصد بها القدرة على إنتاج كم هائل من األفكار والتي 

 تؤدي بشكل مباشر للحلول المقترحة للمشكالت. 



7. 

 

 ي: سعة االتصاالت: البعد الثان

تعد سعة االتصاالت في العمل اإلداري وظيفة إدارية تتصل بطبيعته، ويعني االتصال والتواصل وتبادل األفكار 
( أن من مقومات االتصال الفاعل ما 314:7111 ،والمعاني وبهدف إحداث تصرفات معينة، ويذكر )كنعان

 يلي: 

 أي إصغاء المدير لموظفيه بهدف اكتشاف حقيقة ما يريد الموظف قولها. اإلصغاء : 
 أي على المدير أن يوضح أفكاره حتى تكون مؤثرة في موظفيه. الشرح : 
 أي ان يحدد قبل االتصال الهدف منه. السؤال والمناقشة : 
 والعمل على تحسينه. األداء: ويفيد كأسلوب رقابة وتحفيز إذ يساعد على التقييم  
 مالحظة المدير لمتطلبات الموقف. االستجابة : 

وسائل االتصال المستخدمة في إدارة المؤسسات ومراكز المعلومات  أهم( أن من 811:7111ويذكر )إسماعيل، 
 تتمثل في: 

  .الوسائل المكتوبة: كالكتب بأنواعها وتخصصاتها والصحف والمجالت )الدوريات( والنشرات 
  ة: أي الكالم والحديث المباشر بين المرسل والمستقبل، كالمخاضرة أو الحديث الوسائل الشفوية المباشر

 المباشر. 
  .)الوسائل المسموعة والمرئية: وتتمثل بالمذياع )الراديو( والمرئي )التلفاز 
  .الوسائل االلكترونية الحديثة: وتشمل المحطات الطرفية للحواسيب والناسخ والبريد االلكتروني 

الوطني في قطاع غزة تسعى جاهدة ومنذ قيامها على توطيد  واألمنأن وزارة الداخلية  بالذكرومما هو جدير 
العالقة بين كافة العاملين بها وتحسين لغة االتصال والتواصل بين فئات العاملين المختلفة، وتسعى إلدخال 
تباع البريد اإللكتروني كبديل عن المخاطبات الورقية بهدف الرقي بعمل  وسائل االتصال الحديثة كالحواسيب وا 

 المتسارع.  يوالتكنولوجرة ومواكبته للتطور العلمي الوزا

 البعد الثالث: المخاطرة: 

، ويقصد بها أن المدير المبدع ياإلبداع( إحدى عناصر السلوك 1:7181 ،تعتبر المخاطرة كما يذكرها )رفيق
يما يخص تبعات فسباق لألخذ بزمام المبادرة وتبني األفكار الجديدة، وفي نفس الوقت مستعد لتحمل المسئوليات 

ذلك، ويعتبر سلوك القائد في حد ذاته أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من دافعية الموظفين نحو العمل ورفع 
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الروح المعنوية لهم ليتمكنوا من مواجهة المشاكل التي تعتريهم بالعمل، إذ ليس من المعقول أن يفكر القائد تفكيرًا 
 يم وال يملك روح المخاطرة تجاه التغيير، بل عليه أن يكون هو نفسه متجددإبداعيًا في حين الزال يتشبث بالقد
د لدى موظفيه حتى يدفعهم ألفكار جديدة ومناقشتها معهم مع تقديم ي يجابيالتفكير وأن يزرع روح التنافس اإل

العون لهم، والقائد الفعال بطبعه جرئ ومقدام يقدم أحيانًا على المخاطرة مع تحمله كافة النتائج المترتبة عن 
 ذلك. 

 البعد الرابع: التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع: 

ه ونظامه، والذي تكون ل اإلبداعي لتأسيس أساسمي يعتبر عنصر ( إن المناخ التنظي11:7115) ذكر السالم
 ياإلبداعلمناخ فهي توفير وتهيئة ا بداعيةاإلداخل المؤسسة، أما الفرصة  اإلبداعة في زيادة إمكانية إيجابيتأثيرات 

لجميع العاملين وفي كل المستويات، في حين أن تنمية الموارد البشرية المبدعة لجعلها  اإلبداعوالمعرفي وتنمية 
أكثر قدرة على إدارة المؤسسة عن طريق جعلهم أكثر إبداعًا من خالل رفع الروح المعنوية وصيانة وتنمية 

 الموارد البشرية داخل المؤسسة. 

 :ياإلبداعالقيادة والسلوك  37.7.7

والحاجة إليه عندما يدرك متخذو القرار في المؤسسة بأن هناك تفاوت في أداء المؤسسة  اإلبداعية أهمتظهر 
جديدة في العمل وأن عملية السلوك  أساليبالمرغوب مما يحثها على دراسة تبني طرائق و  األداءالفعلي و 
ن ذلك يتوقف عمل إبداعي فإ إلىيمر بمراحل يبدأ بالقدرة على توليد األفكار ثم تصور حلها وتحليلها  ياإلبداع

 يإلبداعاعلى الوسط الذي يعمل فيه الضابط المسئول والوسائل المتاحة له ومن هنا تنطلق فكرة تنمية السلوك 
 (. 43:7111 ،عن طريق القيادة الفاعلة )الخفاف

ه وكذلك تأن القائد الفاعل لكي ينجح باعتباره فاعل في مجموعة وينجح في عمله بصفته مسئول عن مؤسس
ينجح في مهمته االجتماعية باعتباره مواطنا فعليه اعتماد سلوك إبداعي جيد يتوافق مع خطة عمله وأتم يمر في 

وعلى القائد الفاعل  النجاح أساسالتي تتمثل في التخطيط والتنفيذ والتقويم فإن التخطيط هو  ياإلبداعدورة سلوك 
بين  ن ثم التقويم ثانية بعد التنفيذ آخذ بعين االعتبار حالة التوازن أن اختيار الخطة ثم تقويمها قبل تنفيذها وم
 (.42:7114 ،أهداف األفراد والمؤسسة والمجتمع )حسن

 إلبداعاللمؤسسة وضرورة االهتمام بتهيئة المناخ المالئم إلحداث عملية  ياإلبداعية السلوك أهمومن هنا يتأكد 
في القيادة والسلوك للعاملين في المؤسسة وضرورة وجود قادة مسئولين يتميزون بصفات كما ذكرها بشاوي وهي 

 (: 2:7111)بشاوي، 
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 زرع الثقة بمرؤوسيهم.  .8
 تعزيز القدرات الموجودة لديهم.  .7
 تشجيع المرؤوسين على اتباع. .4
 هدف المنشود. في عملهم لالرتقاء بعملهم ولتحقيق ال ياإلبداعاستخدام السلوك  .3

ير ن القائد الفاعل له دور في تطو إحيث ، ياإلبداعأنه يوجد عالقة بين القيادة والسلوك  الباحث يستخلص
بث الثقة في نفوسهم وتشجيعهم على اتباع سلوك إداري مبدع وذلك  عبرللمرؤوسين وذلك  ياإلبداعالسلوك 

 لديهم.  بداعيةاإللالرتقاء في عملهم وتطوير االتجاهات 

 خالصة:  31.7.7

ة من استخلصت مجموع إنهاف ياإلبداعمن خالل اطالع الباحث على كثير من الدراسات التي تناولت السلوك 
كار ذلك بتحفيز وتشجيع العاملين إلتيان أفو  اإلبداعالممارسات التي يمارسها الضباط القادة وتساعدهم على 

وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وتشجيع روح التنافس بين الضباط القادة لدفعهم نحو  إبداعية وسلوكيات
جديدة وذلك لالرتقاء بعملهم وتحقيق أهداف المؤسسة، ويتم بمواكبة المتغيرات المستجدة  إبداعيةالتوصل ألفكار 

التصال التعامل بأسلوب جديد لعلى الساحة باعتبارها أمرًا ضروريًا وطبيعيًا والتكيف معها وضع حلول لها و 
للغير في  فرصة إعطاءوالتواصل مع العاملين لمناقشة وشرح أفكارهم للوصول للنتيجة المرجوة من النقاش أو 

ريق، وحتى خر والعمل بروح الفالنقاش وعدم مقاطعته حتى يتمكن من توضيح وجهة نظره ونشر ثقافة تقبل اآل
تها ب ترسيخ فكرة حرية التعبير والرأي وهذه توصيات لطرح األفكار ومناقشنرتقي بأداء العاملين في المؤسسة يج

الخوف  ة تجاه األفكار وتوفير بيئة آمنة منيجابيبحرية وبدون أي كبت أو إكراه والعمل على تنمية االتجاهات اإل
ديدًا في ج شيئاً أس أن يخطئ، والمهم أن يتعلم من ذلك بمن الخطأ، ال بد أن يزرع في جميع العاملين أنه ال 

كل مرة، والعمل على تنمية الثقة بالنفس وتوفير خبرات تربوية لتنمية الشعور بالمسئولية والعناية بتقوية وتنمية 
والتميز والحرص على مشاركة المرؤوسين في العمل في تقييم واتخاذ القرارات والتشجيع  نجازالدوافع الداخلية لإل
 بدعة.متنوعة م أساليبعلى تجريب طرق و 
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 المبحث الثالث
 الشق العسكري -وزارة الداخلية واألمن الوطني

 

  مقدمة  3.1.7
 الوطني واألمنمكونات وزارة الداخلية   7.1.7
 م7112من في قطاع غزة قبل يونيو الهيكلية اإلدارية والتنفيذية لقوى األ  1.1.7
 واقع القيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي في وزارة الداخلية واألمن الوطني  4.1.7
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 : ةــدمــمق 3.1.7

م، وقد حظيت 8113الوطني منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة  واألمننشأت وزارة الداخلية 
من واألمان الوزارات السيادية لدورها في توفير األ أهمالوزارة باهتمام القيادة السياسية ورعايتها باعتبارها واحدة من 

فير خدمة تطوير قدرات جديدة في سبيل تنفيذ دورها، وتو  إلىللمواطن الفلسطيني، وتقوم بتغييرات هامة وتسعى 
القيام  لىإأمنية أكثر شمواًل للجمهور الفلسطيني بانضمام جميع األجهزة األمنية تحت مسؤوليتها، باإلضافة 

ية، وصون حقوق وحريات المواطن، وضمان عيش الجمهور ساسي المتمثل بحماية ركائز الدولة األساساألبدورها 
 (. 7182 :وزارة الداخليةموقع الفلسطيني بأمان وثقة، والتطلع نحو مستقبل واعد. )

رق لطالوطني نصب عينها إعادة االعتبار لمواطنيها من خالل اتباع أقصر ا واألمنوضعت وزارة الداخلية 
المعامالت، حيث وضعت لذلك خطة البناء التنظيمي والهيكلي واستطاعت في زمن قياسي إيصال أيسر  نجازإل

نظيم المواطن الفلسطيني، كما اهتمت الوزارة بت إلىالخدمات المتعلقة بالشؤون األمنية والمدنية التي تقدم الخدمة 
 الحياة المدنية من خالل رعاية ومتابعة منظمات المجتمع المدني وقدمت مشاريع القوانين لتنظيم الحياة المدنية. 

أما فيما يتعلق بالشرطة فقد شكلت إدارة عامة للشرطة أسست وبنت جهازًا شرطيًا مدربًا ومؤهاًل في كافة العلوم 
شرطية وافتتحت المدارس ومراكز التدريب، وألحق عدد كبير من منتسبي الجهاز بدورات في الخارج وبالكليات ال

الشرطية، وزود الجهاز بأحدث المعدات. كما أنشئ جهاز الدفاع المدني كرديف ألذرع الداخلية، ووضعت 
قد أنشئ تقه. أما جهاز األمن الداخلي فالخطط الكفيلة بنهوضه والتي مكنته من القيام بالواجبات الملقاة على عا

ضمن الخطة األمنية العليا للسلطة الوطنية بهدف توفير األمن واألمان للمواطن الفلسطيني وحماية مشروعه 
 (. 7182 :وزارة الداخليةموقع الوطني. )

ء والتطوير، وخط البناالوطني، كبقية الوزارات الفلسطينية بخطين متوازيين، خط  واألمنلقد سارت وزارة الداخلية 
مواجهة للسياسة اإلسرائيلية التي تعمدت في السنوات األخيرة وقف عملية النهوض التي تنشدها الدولة الفلسطينية 
عمومًا ووزارة الداخلية خصوصًا لذلك بإعاقة عملها من خالل االجتياحات، أو القصف، وتدمير مقار الوزارات 

 االتفاقيات وضاربين بعرض الحائط كافة القرارات الدولية.  المدنية واألمنية مخالفين بذلك كل

وتقوم الوزارة باإلشراف على حماية الحقوق والحريات العامة واحترامها وفق مبادئ القانون الدولي والتشريعات 
 زفي تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وترسيخها وصون حقوق وواجبات المواطنة دون أي تميي وتساهمالمحلية، 

 :اخليةوزارة الدموقع )د، فالجميع سواسية أمام القانون. اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو المعتق أساسعلى 
7182 ) 
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 الوطني:  واألمنمكونات وزارة الداخلية  7.1.7

ية في الحكومة الفلسطينية حيث تتحمل مسئولية بالغة أهمالوطني إحدى الوزارات األكثر  واألمنوزارة الداخلية 
التعقيد في ظل ظروف متشابكة ومعطيات صعبة ال تخفى على أي من المراقبين خاصة إذا قارنا عمل الوزارة 

 ي في المحافظة علىساسالوطني دورها األ واألمنن لوزارة الداخلية إبوزارات أخرى تعمل في الحكومة حيث 
 اره. أمن الوطن واستقر 

القوة  قوى نظامية وهي بانهاي الفلسطيني، تجده قد عرف قوى األمن والشرطة ساسالقانون األ إلىوبالرجوع 
 المسلحة في البالد، وحدد دورها واختصاصها بما يلي: 

 الدفاع عن الوطن.  .8
 خدمة الشعب وحماية المجتمع.  .7
 السهر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة.  .4

ي على أن تؤدي قوى األمن واجبها في الحدود التي رسمها القانون من احترام كامل للحقوق ساسلقانون األوشدد ا
   .(13، مادة 7114ي الفلسطيني المعدل، ساسوالحريات )القانون األ

 وتتألف قوى األمن من: 

 قوات األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.  .8
 قوى األمن الداخلي.  .7
 المخابرات العامة.  .4

وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث )قانون الخدمة في قوى األمن 
 (. 4: مادة 7115الفلسطينية، 

 ية وال يجوزأساس( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية وجوب عمل ثالث قوى 4وحددت المادة رقم )
، وأن أي قوة تستحدث البد أن تكون ضمن إحدى القوى الرئيسية الثالث، كما حدد استحداث قوة رابعة لها

القانون أن رئيس السلطة هو القائد األعلى لهذه القوى الثالث وهو بمثابة القائد األعلى لقوى األمن الفلسطينية 
سلطة بصفته رئيس ال ( في تعريفها للقائد األعلى على " القائد األعلى لقوى األمن8حيث نصت المادة رقم )

(، كما عرف القانون كل قوة على حدا وكيفية 8: مادة 7115الوطنية" قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، 
 التعين في الوظائف العليا فيها. 
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 قوات األمن الوطني  .3

ا برئاسة ه" هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصات إنهاعرف القانون قوات األمن الوطني ب
وزير األمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها 

 (. 2، مادة 7115كافة، وفقًا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه )قانون الخدمة لقوى األمن الفلسطيني، 

 (: 7111وفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريًا، مهام وصالحيات قوات األمن الوطني )اتفاق ال

حدد القانون مهام قوات األمن الوطني من خالل األوامر والتعليمات المستديمة للقوة كما حددت باتفاق الوفاق 
 بما يلي:  7111الوطني الفلسطيني في القاهرة عام 

حماية سيادة البالد، وتأمين سالمة أراضيها، والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث  .8
 الطبيعية، وذلك وفقًا للحاالت التي يجوز بها االستعانة بقوات األمن الوطني في المهام الغير عسكرية. 

النظام  تعلق بقوى األمن، وفقتنفيذ األحكام القضائية واألوامر الصادرة عن السلطة ذات االختصاص فما ي .7
 والقانون العسكري. 

 حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.  .4
مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشترك في التصدي لحاالت الطوارئ المحددة  .3

 دستوريًا. 
 التمثيل العسكري في السفارات الوطنية بالخارج.  .5

 

 قوى األمن الداخلي "وزارة الداخلية":  .7

"هيئة أمنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير  إنهاتعرف قوى األمن الداخلي على 
الداخلية وقيادة مدير عام قوى األمن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها 

 (.81: مادة 7115ى األمن الفلسطينية، كافة )قانون الخدمة في قو 

 (:7111صالحيات ومهام قوى األمن الداخلي )اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريًا، 

 حفظ النظام العام، والحفاظ على اآلداب واألخالق الفاضلة.  .8
 حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته، والمؤسسات العامة والخاصة.  .7
 انون. تنفيذ واحترام الق .4
طفاء الحرائق.  .3  القيام بأعمال الدفاع المدني واإلنقاذ وا 
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 مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن.  .5
 المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية.  .3
تنفيذ األحكام القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات االختصاص، وفق ما ينص  .2

 ها القانون. علي
 المخابرات العامة:  .1

ا " هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع للرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاته إنهاتعرف قوة المخابرات العامة ب
برئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظيم شئونها كافة " )قانون 

 (84: مادة 7115الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، 

 (1،1،81: مادة 7115المخابرات العامة،  مهام وصالحيات المخابرات العامة: )قانون 

تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسميًا بممارسة األنشطة والمهام األمنية خارج الحدود الجغرافية  .8
 لفلسطين. 

ات جراءتمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين الستكمال اإل .7
 لحدود. والنشاطات التي بدأت بها خارج ا

 وتتولى المخابرات المهام التالية: 

ات جراءاتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسالمة فلسطين للخطر واتخاذ اإل .8
 الالزمة ضد مرتكبيها وفقًا ألحكام القانون. 

لتجسس االمساس باألمن القومي الفلسطيني في مجاالت  إنهاالكشف عن األخطار الخارجية التي من ش .7
 والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقالله ومقدراته. 

ترك أو المشواألمنالتعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم  .4
 أي من مجاالت األمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل. 

العديد من المؤسسات التي  إلى 7115( لسنة 1كما أشار قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )
 ها: أهمتتبع للرئاسة وتمارس اختصاصاتها على جميع منتسبي القطاع األمن و 
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 هيئة القضاء العسكري:  .3

لسلطة الوطنية لرئيس ا يعرف القضاء العسكري على أنه "هيئة قضائية عسكرية ال سلطان ألحد عليها تتبع
الفلسطينية، ويتبع هذه الهيئة محاكم عسكرية ونيابة عسكرية، وفروع أخرى ألحكام القانون واألنظمة العسكرية 

 (. 78: مادة 7111، 3)قانون القضاء العسكري رقم 

 لجنة الضباط:  .7

ن والترقية وتحديد التعييتتولى لجنة الضباط اإلشراف على كافة المسائل التي تتعلق بالضباط من حيث بدء 
األقدمية وكافة المسائل األخرى التي تخص كافة الضباط المنتسبين لقوى األمن الفلسطينية الثالث "قوات 
األمن الوطني وجيش التحرير، قوى األمن الداخلي، المخابرات العامة" وتشكل لجنة الضباط لجان فرعية 

نة توصياتها للجنة الضباط، حيث يعتبر تشكيل لج تعمل ضمن قوى األمن الفلسطينية وهي التي ترفع
الفرعية ضرورة ملحة لتنظيم قوي األمن الفلسطينية )قانون الخدمة بقوى األمن الفلسطيني،  إنهاالضباط ولج

 (.81: مادة 7115

 إدارة شئون الضابط )هيئة التنظيم واإلدارة(:  .1

تنشأ إدارة شئون الضباط بمقتضى قانون الخدمة بقوى األمن الفلسطينية، ويعيين مديرها من الرئيس، وهي 
الجهة المشرفة على تنظيم ملفات الضباط وشئونهم، كما تعتبر إدارة شئون الضباط سكرتارية لجنة الضباط، 

خالف في كال من الضفة وغزة وهذا موبعد تشكيلها ضرورة ملحة، حاليا يقوم بعملها هيئة التنظيم واإلدارة 
للقانون وبات من الضروري فصل عملها عن هيئة التنظيم واإلدارة حيث ال يجوز قانونًا ألي جهة البت في 
المسائل التي تتعلق بالضباط سوي لجنة الضباط المشكلة قانونا )قانون الخدمة بقوى األمن الفلسطيني، 

 (. 83: مادة 7115

 م:7112اإلدارية والتنفيذية لقوى األمن في قطاع غزة قبل يونيو الهيكلية  1.1.7   

خلية اتبعية قوى األمن الفلسطينية في هيكل السلطة الوطنية الفلسطينية قضية إشكالية داخلية/ د شكلت
وداخلية/ خارجية على حد سواء، حيث شغل الرئيس الراحل ياسر عرفات منصب وزير الداخلية بموجب 

( لسنة 87أن صدر المرسوم الرئاسي رقم ) إلىم 18/12/8113األول الصادر بتاريخ  التشكيل الوزاري 
وزارة بالوقائي والدفاع المدني  واألمنم والذي قضى بإلحاق جهاز الشرطة 72/13/7117م بتاريخ 7117
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الداخلية ولم يعد الرئيس ياسر عرفات مسؤوالً عنها مباشرة، وبقيت قوات األمن الوطني وجهاز المخابرات العامة 
 تتبع للرئاسة الفلسطينية. 

في شهر يناير أعلن أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الوحيدة  بعد تولي السيد محمود عباس وتحديداً 
ة وأن حصر امتالكها في األجهزة المختصة داخل السلطة الفلسطينية يمثل أحد المكلفة بامتالك القوة المسلح

أولوياته، وذلك سعيًا منه لاللتزام بالترتيبات األمنية المترتبة على السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو الذي 
جدول التالي تحدده المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق، وفي إطار سلسلة من عمليات اإلصالح. وال

 يوضح هيكلية قطاع األمن بموجب قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني: 

 بموجب قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني ( هيكلية قطاع األمن3-7جدول رقم )

 المخابرات العامة قوات األمن الداخلي قوات األمن الوطني المحور

 جهاز أمني نظامي جهاز عسكري نظامي التعريف
جهاز أمني نظامي مســـــــتقل يخضـــــــع 

 إلشراف الرئيس

 وزير الداخلية وزير األمن الوطني اإلدارة السياسية
رئيس جهـاز المخـابرات العـامة )حيث 
يتمتع بدرجة وزير وال يعتبر عضـــــــــــــوًا 

 في مجلس الوزراء(
 رئيس جهاز المخابرات العامة مدير عام األمن الداخلي القائد األعلى القيادة

 بموجب مرسوم رئاسي التعيينآلية 
بموجب مرســــــوم رئاســــــي بناء 
 على تنسيب مجلس الوزراء

 بموجب مرسوم رئاسي

 مدة الوالية
ثالث ســـــــــــنوات، مع إمكانية التمديد 

 لمدة سنة واحدة
ثالث ســـــــــــــنوات، مع إمكــانيــة 

 التمديد لمدة سنة واحدة
ثالث ســـــــــــــنوات، مع إمكــانيــة التمــديــد 

 لمدة سنة واحدة

 الصالحيات
القرارات الالزمة إلدارة  يصدر

وتنظيم العمل كافة، وفقًا ألحكام 
 القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه

يصـــــــدر القرارات الالزم إلدارة 
 وتنظيم شؤون العمل كافة

يصـــــــــدر القرارات الالزم إلدارة وتنظيم 
 شؤون العمل كافة

 جرد اعتمادًا على قانون الخدمة لقوى األمن الفلسطيني.المصدر 

ومن الواقع العملي والقانوني الناظم للقطاع األمني، فإن القطاع األمني الفلسطيني بمختلف أجهزته يعاني من 
المتواضع بسبب عدم وجود هيكلية مدروسة ومعتمدة وثابتة طوال السنوات السابقة، وكذلك قلة إمكانياتها  األداء

وني لتداخل صالحيات ومرجعيات القوى األمنية وضعف التدريب داخلها، وجوهر الخلل هو عدم وجود ناظم قان
 الوطني، وقادة القوى.  واألمنبين الرئيس ووزير الداخلية 
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 واقع القيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي في وزارة الداخلية واألمن الوطني: 4.1.7
تواجه المنظمات المعاصرة، ال سيما في الدول النامية تحديات كبيرة تفرضها المتغيرات، واالحداث المتالحقة، 
لذلك تبدو الحاجة ملحة إلى وجود قيادة تحويلية واعية وقادرة على تفعيل دور الموارد البشرية في المنظمة من 

ارعة، اإلبداعي للموظفين، لمواكبة تلك التطورات المتسخالل تنمية القدرات والسلوك اإلبداعي، ومهارات التفكير 
 بل والقدرة على استشراف المستقبل. 

ان، محيطة بها )مخامرة والدهوحيث أن اإلبداع يعد أداة المنظمة للتكيف مع تلك المتغيرات وغيرها من األمور ال
تقبل وذلك من خالل ما يقدم (. كما أنه يساعدها في مواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات المس857: 8111

 لها من حلول للتعامل مع تلك المشكالت. 

فالمنظمات على اختالف مهامها وأنواعها وأحجامها يجب على قياداتها والعاملين بها ضرورة التفكير في التقليل 
نهج معلى المنهج التقليدي القائم على المحاولة والخطأ في حل المشكالت ومحاولة توظيف ال االعتمادمن 

 (.8ه: 8371اإلبداعي في هذا الشأن )هيجان، 

والقادة يؤثرون في سلوكيات مرؤوسيهم من خالل السلطات الرسمية الممنوحة لهم، كما أنهم بحكم مناصبهم 
نجازهم لألعمال.   الرسمية واحتكاكهم المتواصل بمرؤوسيهم يحددون أدوار هؤالء المرؤوسين وشكل سلوكياتهم وا 

ألدبيات السلوك اإلبداعي، والدراسات الميدانية في هذا المجال، يجد أن هناك شبه إجماع بين بل إن المتفحص 
الباحثين والمتخصص في مجال اإلبداع اإلداري على أن قدرات المرؤوسين اإلبداعية لمرؤوسيهم من خالل 

شجعوا قادة أن يتشجيعهم على حل المشاكل والتصدي لها وعرض حلولها بشكل مفتوح أمامهم، كما يمكن لل
الذي يعظم الدافعية على اإلبداع، ومن خالل إفساح المجال أمامهم  مرؤوسيهم على اإلبداع من خالل سلوكهم

 (.841:  8113مشاركة فيها. )زناتي، كي يقوموا بوضع األهداف أو على األقل ال

ه. فليس ب االهتمامأو على األقل  دددوة للعاملين في التفكير المتجومن األهمية بمكان أن يكون القادة والرؤساء ق
من المتوقع أن يفكر المرؤوسون تفكيرًا إبداعيًا متجددًا إذا كان رئيسهم يفكر بطريقة تقليدية أو يتشبث بالقديم وال 

ر فقط، يكفي في القائد التحويلي الناجح أن يكون هو نفسه متجدد التفكي إنه اليلقى بااًل للجديد. بل إنه يمكن القول 
عليه أن يشجع التنافس بين المرؤوسين حتى يدفعهم للتوصل إلى أفكار جديدة من خالل دراسة األفكار التي  بل

بالغ األخرين بها، وتطبيق الجيد من هذه األفكار، وتكليف من يأتي بفكرة  تصله من المرؤوسين، ومناقشتهم فيها، وا 
مادية  بيقها، مع تقديم العون الذي يطلبه من إمكاناتويتولى تطجديدة من مرؤوسيه بأن يقوم بالتخطيط لتنفيذها، 

 (. 32ه:8371ومعنوية، وا عطاء التقدير الالزم ألصحاب األفكار العلمية المفيدة )هيجان، 
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 :مقدمـــة 3.1
شكلة الدراسة، م إلىية التي يعتمد عليها الباحث للوصول ساستعتبر الدراسات السابقة الركيزة األ

تم سردها يإلبداعاوفيما يلي مجموعة من الدراسات البحثية التي ارتبطت بموضوع القيادة التحويلية والسلوك 
ات التي جراءاإلو  ساليباأل إلىالمشكالت والقضايا التي تناولتها تلك الدراسات والتعرف  أهمللوقوف على 

النتائج والتوصيات التي توصلت لها هذه الدراسات، ومن خالل تناول الباحث للدراسات  أهماتبعتها، و 
ات رئيسية ثالث مجموع إلىالسابقة المرتبطة بعنوان ومتغيرات الدراسة الحالية، سيتم تصنيف الدراسات 

من دراسات(( طبقًا لكل متغير  81أجنبية ) -دراسات( 83عربية ) –دراسات(  83وهي )فلسطينية )
 األقدم على النحو التالي:  إلىمتغيرات الدراسة، وهي مرتبة حسب التسلسل الزمني من األحدث 

 :الدراسات التي تتعلق بالقيادة التحويليةأوال:  7.1
 الدراسات الفلسطينية: 3.7.1

دور القيادة التحويلية في عمليات إدارة المعرفة دراسة تطبيقية على (: "7132، )يطالشندراسة  (8
 ". العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة

الكشف عن درجة توافر عمليات إدارة المعرفة وقياس مستوى ممارسة أبعاد القيادة  إلى الدراسة هذه هدفت
، إللهامياالتعرف على أثر القيادة التحويلية)التأثير المثالي، االستثارة الفكرية، الدافع  إلىالتحويلية، باإلضافة 

االعتبارات الفردية( في عمليات إدارة المعرفة ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير وتوزيع استبانة على عينة 
ارهم الشق المدني تم اختي –( مفردة من العاملين بوزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة 731تكونت من )

( 12.5( بنسبة )781عة والصالحة للتحليل )بطريقة العينة العشوائية البسيطة، وبلغ عدد االستبانات المرج
  النتائج اآلتية:  إلىمن عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة 

 مستوى ممارسة أسلوب القيادة التحويلية كان متوسطًا.  .8
إن درجة ممارسة إدارة المعرفة كانت بمستوى متوسط، وكان أعالها بعد تخزين المعرفة، وأقلها ممارسة  .7

 بعد تطبيق المعرفة. 
دارة المعرفة ( في عمليات إاإللهاميللقيادة التحويلية )باستثناء بعد الدافع  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة  .4

 ( من التباين في المتغير التابع )عمليات إدارة المعرفة(. %31.8وقد فسرت ما نسبته )
جراءبضرورة تبني رؤية واضحة وفلسفة إدارية و  وتوصي الدراسة لم والبرامج ات تنظيمية تؤكد على ثقافة التعا 

 التدريبية وتخصيص الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية من أجل دعم تطبيق عمليات إدارة المعرفة. 
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دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير بوزارة الصحة " بعنوان" :(7131) دراسة أبو شريف، (7
 ".الفلسطينية في محافظات غزة

التعرف على دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير في وزارة الصحة الفلسطينية  إلىلدراسة هدفت ا
بمحافظات غزة، حيث تكون مجتمع الدراسة من الموظفين ذوي الوظائف اإلشرافية في وزارة الصحة 

( موظفًا، اختيرت 8713وكيل وزارة( البالغ عددهم ) إلىالفلسطينية في محافظات غزة )من رئيس شعبة 
المنهج الوصفي التحليلي،  حثالبا ( موظفًا، وقد استخدم712ونت من )منهم عينة عشوائية طبقية نسبية تك

 هي األداة المستخدمة لجمع البيانات. اإلستبانةوكانت 
لية متوسط تقديرات القيادة التحوي بين إحصائيةداللة  اتها وجود عالقة ذأهم نتائج إلىوخلصت الدراسة 

وبين متوسط تقديرات إدارة التغيير في وزارة الصحة الفلسطينية في محافظات غزة، وبأن درجة موافقة أفراد 
دارة التغيير في وزارة الصحة الفلسطينية في محافظات غزة كانت  العينة لواقع كل من القيادة التحويلية وا 

 التوالي. ( على%33.8)(، %37.1متوسطة )
بضرورة تبني الوزارة مفهوم القيادة التحويلية، وتوفير سلوكيات وعناصر القيادة التحويلية  الباحث أوصىكما 

تعد من أكثر مفاهيم القيادة مالءمة لقيادة التغيير، والتركيز على انتقاء القيادات  نهافي أفرادها، وذلك إل
لتولي المناصب القيادية في الوزارة، وتصميم نظام فعال للحوافز لمكافأة  بداعيةاإلذات المهارات والقدرات 
 المتميزين من العاملين.

القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة المعرفة  األنماط"دور بعنوان (: 7131دراسة أبو عودة، ) (4
 لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية". 

القيادية )التحويلية، التبادلية، الترسلية( في ممارسة  األنماطعلى دور ممارسة  التعرف إلىهدفت الدراسة 
عمليات إدارة المعرفة لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم 

كأداة رئيسة لجميع البيانات الضرورية باالعتماد على الدراسات السابقة وكذلك تم استخدم  اإلستبانةتطوير 
المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في القطاع األمني في المحافظات 

ريًا، حيث قام ( موظفًا عسك82353الجنوبية، باإلضافة للعاملين في اإلدارات المركزية والبالغ عددهم )
( 411عسكري، وقد تم استرداد )–( موظف 423الباحث باختيار عينة طبقية عشوائية بسيطة بلغت )

 حصائيةاإل(%، واستخدم برنامج الرزم 18.1بنسبة استجابة ) اإلحصائياستبانة صالحة لغايات التحليل 
 ( لتحليل البيانات. spssللعلوم االجتماعية )
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 ها:أهمنتائج  عدة إلىتوصلت الدراسة 
ان ك العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني الشق العسكري القيادية من قبل  األنماطمستوى ممارسة  .8

األخرى  القيادية األنماطبشكل عام بدرجة متوسطة، وجاء النمط القيادي التحويلي األكثر توفرا بين 
سلي ا، وفي المرتبة األخيرة النمط التر %33.41، ويليه النمط القيادي التبادلي بنسبة %31.35بنسبة 
43.13%. 

، وجاء بعد %31.45درجة ممارسة عمليات إدارة المعرفة في القطاع األمني كانت مرتفعة بوزن نسبي  .7
في المرتبة األولى بينما جاء بعد توزيع المرتبة األخيرة وبوزن  %21.25اكتساب المعرفة بوزن نسبي 

 . %33.78نسبي 
في ممارسة عمليات  جوهرياً  فة تؤثر تأثيراً أظهرت النتائج أن القيادة التحويلية والتبادلية بأبعادها المختل .4

( من التباين في المتغير التابع )عمليات إدارة %31.3(، )%24.4إدارة المعرفة، وقد فسرت ما نسبته )
 %7.8رت سلية تأثيرًا سلبيًا على عمليات إدارة المعرفة بنسبة وفساالمعرفة( على الترتيب بينما تؤثر التر 

 ارة المعرفة. من التغيير في عمليات إد
 التوصيات على النحو اآلتي:  أهموكانت 

رفع مستوى وعي القادة في كافة المستويات اإلدارية بالقطاع األمني ألسلوب القيادة التحويلية والقيادة  .8
 التبادلية تبعًا للموقف ولقدرات العاملين.

م م التكنولوجية وباستخدابناء مراكز معلومات ومنظومة اتصاالت آمنة للقطاع األمني وفق أحدث النظ .7
 النظم الخبيرة في لتحسين جودة المعلومات والبيانات وتناقلها بين كافة المستويات اإلدارية. 

درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس " بعنوان :(7131)عبد العال، دراسة  (3
 ".لمعلميهمالثانوية بمحافظة غزة وعالقتها بمستوى االنتماء المهني 

التعرف على درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة  إلىهدفت الدراسة 
 لمعلميناغزة وعالقتها بمستوى االنتماء المهني لمعلميهم، ودراسة داللة الفروق بين متوسطات درجات تقدير 

الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المنطقة التعليمية(، ولتحقيق أهداف الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة )
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدمت استبانتين لجمع بيانات الدراسة واإلجابة على 

المعلمين، وقد  ني لدىأسئلتها، واحدة ألبعاد القيادة التحويلية األربعة، والثانية لقياس مستوى االنتماء المه
 ومعلمة. ( معلمٍ 311ع الدراسة بلغ حجمها )على عينة من مجتم اإلستبانةوزعت الباحثة 
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ها أن درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية أهمنتائج  إلىوخلصت الدراسة 
ق حول درجة توافر سمات القيادة بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين كانت عالية، وبأنه ال توجد فرو 

جنس، المؤهل الجهة نظر المعلمين ُتعزى لمتغير)التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة من و 
العلمي، سنوات الخدمة(، وبأنه ال توجد فروق حول درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس 

ر المعلمين بمحافظة غزة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية باستثناء مجال الثانوية بمحافظة غزة من وجهة نظ
 االهتمام بالمشاعر الفردية ، والفروق لصالح منطقة شرق غزة.

شر ها العمل على نأهمإليه الدراسة من نتائج، قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات،  وفي ضوء ما توصلت
ية، المدارس الثانوية وتدريبهم عليها، وذلك من خالل إعداد وتنفيذ برامج تدريبثقافة القيادة التحويلية بين مديري 

 وضرورة تحسين شروط اختيار مدير المدرسة، وتقديم دورات للمرشحين قبل تعيينهم ثم يعقد اختبار لهم.

القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في بعنوان " :(7131)ناجي، دراسة  (5
 ".ضوء الفكر التربوي اإلسالمي وسبل تطويرها

درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة التحويلية في ضوء  إلى هدفت الدراسة التعرف
الفكر التربوي اإلسالمي، من وجهة نظر معلميهم في ضوء متغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات 

 الخدمة(. واقتراح سبل تطوير القيادة التحويلية في المدارس الثانوية بمحافظة غزة.
اًل من المنهج االستنباطي، المنهج الوصفي، والمنهج البنائي، وكانت أدوات الدراسة واستخدمت الباحثة ك

وبطاقة التحليل لقياس درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة للقيادة التحويلية في  اإلستبانة
طوير سبل ت ية القتراحأساسضوء الفكر التربوي اإلسالمي، كما اعتمدت على المجموعة البؤرية كأداة 

ومعلمة  مٍ ( معل411ما بلغت عينة الدراسة )القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة، في
 في المدارس الثانوية.

ها أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بغزة للقيادة التحويلية في ضوء الفكر أهم وتوصلت لنتائج
ية لدرجة ممارسة القيادة التحويل إحصائيةالية، وبوجود فروق ذات داللة التربوي اإلسالمي جاءت بدرجة ع

لدى مديري المدارس في محافظات غزة في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي ُتعزى لمتغير الجنس لصالح 
اإلناث، وبعدم وجود فروق ذات داللة لدرجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس في محافظة 

 متغير المؤهل العلمي وسنوات الخدمة. إلىغزة في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي ُتعزى 
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ة رسوله كتاب الله وسن إلىمفهوم القيادة التحويلة في مدارس الثانوية بالعودة  وأوصت بضرورة تعزيز
واالقتداء بالسيرة النبوية والنماذج القيادية الناجحة في عصرنا هذا، وضرورة اكتشاف قيادات تحويلية مبدعة 

شراكهم في صنع القرارات اإلدارية.داخل المدارس واختيار األنس  ب وا 

متطلبات القيادة التحويلية وعالقتها بمخرجات العمل لدى المدراء العامون "( 7131دراسة القدرة، ) (3
 ".للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

التعرف على مستوى توفر متطلبات القيادة التحويلية وعالقتها بمخرجات العمل لدى  إلىهدفت الدراسة 
المدراء العامين في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، حيث بلغ مجتمع الدراسة جميع مدراء الدوائر في الشرطة 

 ينة العشوائية الطبقية. ( من المدراء وفق طريقة الع848دائرة، وتمثلت عينة الدراسة بـــ) اً ( مدير 788وعددهم )
 ومن أبرز نتائج الدراسة: 

 (.%21.5يمتلك المدراء العامون بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة متطلبات القيادة التحويلية بنسبة )  .8
 (.%18.1مستوى مخرجات العمل لدى المدراء العامين بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة بلغ ) .7
بمخرجات العمل لدى المدراء العامين بالشرطة الفلسطينية بقطاع ارتبطت متطلبات القيادة التحويلية  .4

 (.%13.3غزة بنسبة )
 توصيات الدراسة:  أهموكانت 

 االستمرار في ممارسة نمط القيادة التحويلية لدى المدراء العاملين في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة.  .8
 تعزيز ممارسات القيادة التحويلية في جميع المستويات اإلدارية في الشرطة الفلسطينية بغزة.  .7
 . األداءمخرجات  إلىتدعيم سياسة االهتمام بمخرجات العمل بشكل أفضل إضافة  .4
دور القيادة التحويلية في تحقيق األهداف االستراتيجية الفلسطينية دراسة ( "7131دراسة القانوع، ) (2

 على القيادات السياسية الفلسطينية بقطاع غزة".مطبقة 
الكشف عن دور القيادة التحويلية في تحقيق األهداف االستراتيجية للشعب الفلسطيني،  إلىهدفت الدراسة 

يتها للقيادات في التنظيمات الفلسطينية، ومعرفة مستوى كفاءة القيادات في ممارسة القيادة التحويلية، أهمو 
لمنهج التحليلي، حيث شمل مجتمع الدراسة جميع قيادات الصف األول والثاني والثالث واستخدم الباحث ا

م )المكاتب اإلدارية(، وكان عدد االستبانات 7183لعام  818في التنظيمات الفلسطينية، والمقدر عددهم 
 ( من مجتمع الدراسة. %13.4( استبانة بما نسبته )838المستردة )
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 النتائج التي توصلت اليها الدراسة:  أهمومن 
على المركز األول، فيما حصل بعد الكاريزما على المركز الثاني، بينما  اإللهاميحصل بعد الحافز  .8

االعتبارات الفرية واالستثارة الفكرية في مرتبة الحقة على الترتيب، فيما بعد السلوك المثالي )التمكين( 
 حصل على المرتبة الخامسة. 

اف االستراتيجية قصيرة المدى )البعد التنظيمي( حصلت على المرتبة األولى، يليها األهداف األهد .7
األهداف  هاتلتاالستراتيجية المرحلية )المشروع الوطني الفلسطيني( حصلت على المرتبة الثانية، 

 االستراتيجية طويلة المدى )تحرير فلسطين( حصلت على المرتبة الثالثة. 
  .حول عالقة أبعاد القيادة التحويلية بتحقيق األهداف االستراتيجية إحصائيةداللة  ال توجد فروق ذات .1

 التوصيات:  أهموكانت من 
دراسات أخرى مماثلة لهذه الدراسة في تنظيمات فلسطينية أخرى أو مناطق أخرى وذلك لمعرفة  إجراء .8

 دور القيادة التحويلية في تحقيق األهداف الفلسطينية ومقارنة نتائجها مع نتائج هذه الدراسة. 
 ثانوية( "درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس الحكومية ال7134دراسة كنعان، ) (1

 وعالقتها باالنتماء المهني للمعلمين" شمال فلسطين. 
درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية  معرفة إلىهدفت هذه الدراسة 

الكشف  إلىوعالقتها باالنتماء المهني للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في شمال فلسطين، كما هدفت 
عما إذا كان هناك فروق بين توفر سمات القيادة التحويلية وبين االنتماء المهني تعزى لمتغيرات 
الدراسة)الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة( ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

قيادة مكونة من محورين األول عن الالمسحي لمالئمته لطبيعة الدراسة، كما قامت الباحثة بتصميم استبانة 
( فقرة، وتكون 51( فقرة، والثاني يدور حول االنتماء المهني للمعلمين مكون من )24التحويلية مكون من )

( معلمًا 535مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الثانوية وتم أخذ عينة عشوائية ممثلة للمجتمع بلغت )
 ومعلمة. 

 تية:وأظهرت الدراسة النتائج األ 
(، 4.1ن درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدراس الحكومية الثانوية عالية وبمتوسط )إ .8

دال إحصائياً بين درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس واالنتماء  إيجابيويوجد ارتباط 
 المهني للمعلم. 
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( في تقديرات أفراد العينة لدرجة توفر a≤ 0.05لة )عند مستوى الدال إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .7
سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس 
ولصالح الذكور، ولمتغير المؤهل العلمي في مجال العالقات االجتماعية ولصالح حملة درجة )أعلى من 

سنوات(، ولمتغير موقع  5الخبرة في مجال العالقات اإلنسانية ولصالح الفئة )أقل من  بكالوريوس(، ولمتغير
المدرسة في مجال االعتبار الفردي والعالقات اإلنسانية ولصالح المدينة، ولمتغير المحافظة في مجاالت 

كلي لمجال الاالنضباط الوظيفي، أخالقيات الوظيفة، العالقات اإلنسانية، العالقات االجتماعية وعلى ا
 للدراسة. 

( في تقديرات أفراد العينة لدرجة توفر a≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  .4
سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس الحكومية الثانوية من وجهة نظر المعلمين في محافظات شمال 

الخبرة وموقع المدرسة والمحافظة في باقي المجاالت غير فلسطين، تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات 
 المذكورة أعاله.
بضرورة قيام المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها، يطرح مساقات ذات صلة بالمشكالت وقد أوصت الدراسة 

لمدارس االتي ربما تواجه المدير، في السنوات األولى من علمه، حتى تصبح من األمور المعروفة لغالبية مديري 
يته في تطبيق مهارات عالية في حل هموأخذ المؤهل العلمي بعين االعتبار عند تعيين مديري المدارس، أل

المشكالت، وفي وفق مفاهيم حديثة المجال وتقديم المعززات المادية والمعنوية، من قبل وزارة التربية والتعليم 
 بشكل دوري للمدارس الفاعلة. 

بالجامعات الفلسطينية للقيادة  كاديميةوان "مدى ممارسة القيادات اإلدارية األ ( بعن7137دراسة الديب، ) (1
 التحويلية وصعوباتها وسبل تنميتها". 

يادة بالجامعات الفلسطينية للق كاديميةعلى مدى ممارسة القيادات اإلدارية األ التعرف إلى هدفت هذه الدراسة
التحويلية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، ومعرفة الصعوبات التي تواجه هذه الممارسة ومعرفة أكثر 

ية في بعض المقترحات التي تسهم في تفعيل هذه الممارسة، وذلك من خالل استخدام المنهج الوصفي أهمالسبل 
على عينة من أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الفلسطينية )جامعة التحليلي، وقد تم تطبيق الدراسة 

( عضو هيئة 731جامعة األقصى( والتي بلغ قوامها ) –الجامعة اإلسالمية  –جامعة القدس المفتوحة  -األزهر
 تدريسية، والتي جاء أبرز نتائجها في النقاط التالية: 

 (.%57.1للقيادة التحويلية بلغ ) كاديميةارية األن الوزن النسبي لدرجة ممارسة القيادات اإلدإ .8
 (. %24.1جاءت النتائج بأن الوزن النسبي للصعوبات بلغ ) .7
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 وقد أوصت الدراسة باآلتي: 
 العمل على بناء معايير واضحة تتفق عليها الجامعات في اختيار القيادة.  .8
وتفعيل امتالك القيادات اإلدارية قيام الجهات المسؤولة العليا بالجامعات بكل ما من شأنه زيادة  .7

 بالجامعات لسمات وخصائص القيادة التحويلية.  كاديميةاأل
(: "العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها األربعة )التأثير المثالي، الحفز 7131دراسة الرقب، ) (81

 طاع غزة".طينية بق، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( وتمكين العاملين في الجامعات الفلساإللهامي
التعرف على العالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها األربعة )التأثير المثالي، الحفز  إلىهدفت هذه الدراسة 

، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، وقد اإللهامي
أكاديميًا من جامعات )األزهر، اإلسالمية، القدس المفتوحة(،  (385أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت )

 عبر استخدام استبيان من إعداد الباحث، وفق المنهج الوصفي التحليلي. 
 ها: أهمنتائج من  إلىوتوصلت الدراسة 

توفر عناصر التمكين في الجامعات الفلسطينية حيث توفرت بعض العناصر بدرجة كبيرة وأخرى بدرجة  .8
فرة ، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( متو اإللهاميوأن سلوكيات )التأثير المثالي، الحفز متوسطة، 

 في الجامعات الفلسطينية قيد الدراسة. 
حفز الفكري، ، الاإللهامية بين القيادة التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي، الحفز إيجابيوجود عالقة  .7

 االعتبارات الفردية( وتمكين العاملين في الجامعات بقطاع غزة. 
طبيعة )ر لمتغيحول عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين تعزى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .4

 العمل، الجنس، اسم الجامعة، سنوات الخدمة(. 
في الجامعات الفلسطينية ومراعاة جميع العناصر  بالعمل على توفير عنصر التمكين وقد أوصت الدراسة

 بدرجات كبيرة ومتساوية. 
اإلداري لدى رؤساء األقسام  اإلبداع(: بعنوان "عالقة القيادة التحويلية ب7131دراسة خلف، ) (88

 األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة".
 كاديميةاإلجابة عن السؤال الرئيس فيها وهو " ما هي العالقة بين امتالك القيادات األ إلىهدفت هذه الدراسة 

لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية  بداعيةاإللعناصر القيادة التحويلية وتنمية القدرات 
 . "51بغزة؟؟ وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكان عدد مجتمع الدراسة "
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 ها: أهمنتائج من  إلىوتوصلت الدراسة 
وي في الجامعة اإلسالمية بغزة بنسبة تسا كاديميةتوجد ممارسة للقيادة التحويلية من قبل القيادات األ .8

11.13% . 
 %17.11حاز عنصر " الجاذبية " التأثير المثالي " من عناصر القيادة التحويلية المرتبة األولى بنسبة  .7

 . %21.34االستثارة الفكرية " المرتبة الرابعة بوزن نسبي  بينما احتل عنصر "
اإلداري  بداعاإلبين إجابات المبحوثين حول عالقة القيادة التحويلية ب إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .4

 ،لدى رؤساء األقسام األكاديميين بالجامعة اإلسالمية بقطاع غزة تعزى للمتغيرات الديموغرافية والشخصية
 العمر، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي". 

 وكانت التوصيات التي أوردها الباحث هي: 
تحويلية بأسلوب القيادة ال كاديميةأن تقوم الجامعة بعقد دورة تدريبة وورش عمل لزيادة وعي القيادات األ .8

 وفوائدها على المدى البعيد في تطوير أداء المرؤوسين. 
نشاء إدارة خاصة بتنمية ضرورة اهتمام الجامعة بالمستج .7 ورها في البشرية لتقوم بد الموارددات اإلدارية وا 

ثارة دافعية العاملين نحو  بداعيةاإلتنمية المهارات اإلدارية  يزهم األفضل وتحف األداءلدى العاملين وا 
 للتقدم والتطوير. 

  الدراسات العربية:  7.7.1
التنظيمي من منظور  األداء(: بعنوان "أثر القيادة التحويلية على 7131دراسة )الرواد وآخرون،  (8

 ". الهيكلية المعادلة نموذج- للشركات الجتماعيةا مسؤوليةالدور الوسيط لل

ماعية التنظيمي والمسئولية االجت األداءاختبار العالقات بين القيادة التحويلية و  إلى هدفت هذه الدراسة
 للشركات.

على الموظفين في شركات صناعة  توزيعهاتم  استبانة (782) بلغ عددها باستبانةوتمثلت عينة الدراسة 
 باستخدام نموذج المعادلة الهيكلية. البياناتاألدوية باألردن وتم تحليل 

ألن القيادة  ةالتنظيمي، باإلضاف األداءعلى  إيجابي تأثيرالنتائج أن القيادة التحويلية ليس لها  أهموكان من 
ماعية للشركات وكذلك المسئولية االجت للشركات،على المسؤولية االجتماعية  إيجابي تأثيرالتحويلية ليس لها 
 التنظيمي.  األداءعلى  إيجابيليس لها تأثير 
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تخدامها عالقات بين متغيراتها ، واسباستخدام نتائجها من قبل الباحثين لزيادة فهم ال وقد أوصت الدراسة
 التنظيمي. األداءلتحسين  أساسمن قبل المدراء ك

أبعاد القيادة التحويلية ودورها في ترشيد القرارات المصرفية  " بعنوان: (7131)الربيعي ونجم، دراسة  (7
 العراقية".  بحث استطالعي آلراء عينة من المسئولين في المصارف الخاصة

 ألداءادور القيادة التحويلية في القرار الرشيد، لمواجهة التراجع في بعض مؤشرات  معرفة إلىالبحث يهدف 
الستفادة من تي تحول دون االمصرفي نتيجة لغياب المفهوم الحديث للقيادة تلك المسماة بالقيادة التحويلة وال

نة خالل تطبيقها على عيالمصارف، ولقد اختبر البحث على عينة من المصارف الخاصة العراقية من  مزايا
( مصارف واستخدمت 2ومعاون مدير ومستشار ورئيس قسم، موزعين على ) اً مفوض اً ( مدير 22مكونة من )

 كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات. اإلستبانة
ر القة االرتباط والتأثيبع متعلقتينحث الختبار فرضيتين رئيستين االنتائج، فقد سعى الب إلىولغرض الوصول 

ود تأثير وجود عالقات ارتباط معنوية بين المتغيرين، ووج إلىبين متغيري البحث الرئيسين، ولقد توصل البحث 
 معنوي ألبعاد القيادة التحويلية في إجمالي أبعاد القرارات الرشيدة في المصارف المبحوثة.

ملية المفاهيم العلمية في ع إلىمن الضروري على المصارف )عينة البحث( أن تستند  بأنه حثاالبوأوصى 
 االختيار واالختبار لقياداتها، وأن تتمتع هذه القيادات بالقدرة الكبيرة على التفكير وبالتالي اتخاذ قرارات رشيدة.

دور الذكاء العاطفي في تعزيز سلوكيات القيادة التحويلية  بعنوان ": (7131)الغالبي وعلي، دراسة  (4
 ."ميدانية لعينة من قيادات جامعات وسط وجنوب العراق( للحكمة )دراسةمن خالل التأثير الوسيط 

عن تأثير امتالك القيادات الجامعية لمقدرات الذكاء العاطفي في ممارسة نمط  الكشف إلىيهدف البحث 
 القيادة التحويلية في إطار الحكمة.

( جامعة واختيرت 88عددها )البحث ميدانيًا في عدد من جامعات وسط وجنوب العراق البالغ  ي وقد أجر 
( مفردة تضم القيادات العليا في هذه الجامعات والمتمثلة بمجالس الجامعات المتكونة 811عينة مكونة من )

 من رئيس الجامعة ومساعديه العلمي واإلداري وعمداء الكليات. 
ادها )يوجد يسة مفوتم االستعانة باستمارة استبانة صممت لهذا الغرض، كما اعتمد البحث على فرضية رئ

 للذكاء العاطفي في القيادة التحويلية. إحصائيةأثر مباشر وغير مباشر ذو داللة معنوية 
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ن الذكاء العاطفي من المعايير المهمة التي ينبغي األخذ بها إ، هاأهمعدد من النتائج  إلىتوصل البحث 
 عند اختيار القيادات الجامعية.

لتعرف على ل جامعيين على القيام باختبار ذاتيتشجيع القادة ال أبرزهاكما وضعت مجموعة من التوصيات 
 مستوى ذكائهم العاطفي.

مدى توافر مهارات القيادة التحويلية لدى رؤساء أقسام : بعنوان "(7131)عباس وحيدر، دراسة  (3
 ". كليات جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيين

خصائص القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام العلمية وعالقتها بالروح المعنوية  معرفة إلىهدفت الدراسة 
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية، وتضمن البحث مهارات القيادات 

ل يالتحويلية بمجاالتها الخمسة وهي )الخطاب التحويلي لدى الرئيس، العمل الجماعي التعاوني، مهارة تعد
السلوك بالقيم، استخالص مهام الرؤية المشتركة، مهارة التفهم واالعتذار(، حيث تم بناء المقياس وفق هذه 

عضوًا من  834عبارة وبلغت عينة الدراسة  15المجاالت الخمسة، فتم تصميم استبانة مشتملة على 
 اإلستبانة استخدم الباحثعضو هيئة تدريس، و  3131أعضاء الهيئة التدريسية التي يمثل مجتمعها بعدد 

 كأداة للدراسة.
ها أن ممارسة رؤساء األقسام للقيادة التحويلية حصلت على موافقة األعضاء أهم نتائج إلىوتوصلت الدراسة 

ة من الروح المعنوية ألعضاء هيئة التدريس، وقد وجدت الدراسة أن إيجابيبدرجة كبيرة وترتبط بعالقة 
 بتوافر مهارات القيادة التحويلية لديهم ولصالح اإلناث.أساتذة جامعة بغداد يتسمون 

على ضرورة العمل على ممارسة القيادة التحويلية لدى رؤساء األقسام بدرجة أكبر وقد أوصت الدراسة 
 والعمل على تعزيزها. 

( "درجة ممارسة مديري المدراس الثانوية الخاصة للقيادة التحويلية 7134دراسة سميرات ومقابلة، ) (5
 عالقتها بدافعية المعلمين نحو عملهم". و 

معرفة درجة ممارسة مديري المدراس الثانوية الخاصة للقيادة التحويلية وعالقتها بدافعية  إلىهدفت الدراسة 
ومعلمة، وقد تم اختيار عينة طبقية  ( معلماً 8371المعلمين نحو عملهم، وقد تكون مجتمع الدراسة من )

ومعلمة، ولتحقيق  ( معلماً 473من مجتمع الدراسة، اذ بلغت عينة الدراسة من ) %71عشوائية بسيطة بنسبة 
 كأداة للدراسة.  اإلستبانةهدف الدراسة استخدمت الباحثة 
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 النتائج اآلتية:  إلىوتوصلت الدراسة 
الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة التحويلية من وجهة  ان درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية .8

 (.1.33)معياري ( وبانحراف 4.41نظر معلميهم كانت بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
إن مستوى دافعية المعلمين نحو عملهم في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم  .7

 (.1.21)معياري ( وانحراف 4.31كان متوسطًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
( بين درجة ممارسة مديري المدارس a≤ 0.05موجبة عند مستوى الداللة ) إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  .4

الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة التحويلية ومستوى دافعية المعلمين، إذ بلغ معامل 
 (. 1.111( وبمستوى داللة )1.157االرتباط )

 ( في درجة ممارسة مديري الثانويةa≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  .3
الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم تبعا للخبرة التعليمية، والجنس، 

 والمؤهل العلمي. 
( في مستوى دافعية المعلمين نحو a≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  .5

عمان من وجهة نظر معلميهم تبعا للمؤهل  عملهم في المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة
 العلمي، والخبرة التعليمية، والجنس. 

تمام بتنمية التحويلية لدى المدارس، وااله القيادةعلى تنمية  بالتركيز وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان:
جمتها وبلورتها في تر  إلىمهاراتهم لتكوين رؤية واضحة عن ماهية القيادة التحويلية وعملياتها فيسعون فيما بعد 

 برامج تنفيذية عملية، قابلة للتطبيق في المدرسة بصورة تعاونية. 
لدى العاملين باإلدارة  األداءحسين مستوى ( " دور القيادة التحويلية في ت7131دراسة الشكرة، ) (3

 العامة للمرور". 
دارة العامة لدى العاملين باإل األداء: معرفة دور القيادة التحويلية في تحسين مستوى إلىهدفت هذه الدراسة 

للمرور، وكان مجتمع الدراسة هم ضباط اإلدارة العامة للمرور بالرياض من رتبة مالزم حتى عقيد وبلغ 
( ضابطًا منهم، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 851وكانت عينة الدراسة ) ( ضابطاً 743) عددهم

 نتائج الدراسة:  أهموكانت كأداة لجمع بيانات الدراسة  اإلستبانةواستخدم 
 تسود ممارسة السلوك القيادي التحويلي لدى القيادات باإلدارة العامة للمرور بالرياض.  .8
 الوظيفي باإلدارة العامة للمرور يأتي في مقدمتها: األداءتتوافر عدة مالمح لتحسين  .7

  في العمل من القيم الوظيفية في إدارتنا.  نجازيعتبر اإل 
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   .مكانات األشخاص ومجموعات العمل  هناك اهتمام بقدرات وا 
  .هناك رؤية مشتركة تجمع بين أهداف وغايات اإلدارة والعاملين 
بين واقع ممارسة القيادات اإلدارة العامة للمرور للسلوك التحويلي  إحصائيةة ذات داللة وجود عالق .4

 للعاملين باإلدارة العامة للمرور.  األداءوتحسين 
ن تسود ممارسة السلوك القيادي التحويلي لدى القيادات اإلدارية في شرطة أ بضرورة وقد أوصت الدراسة

 المرور بالرياض بشكل أفضل من الموجود. 
عالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في األجهزة " (: بعنوان7131دراسة آل فطيح، ) (2

 األمنية". 
األمنية،  قيادة التحويلية في تحقيق التنظيمي باألجهزةالتعرف على إسهام تطبيقات ال إلىهدفت هذه الدراسة 

 ومتغيرات الدراسة اشتملت على المتغير المستقل )القيادة التحويلية(، المتغير التابع )التعلم التنظيمي(، 
استخدم المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من الضباط العاملين بالمديرية العامة لألمن العام والمديرية 

( ضابطًا من مختلف 778( ضابطًا، وعينة الدراسة تكونت من )578مة للجوازات والبالغ عددهم )العا
 كأداة من أدوات جمع المعلومات الالزمة للدراسة.  اإلستبانةالرتب العسكرية، وتم استخدام 

 ها: أهمنتائج من  إلىوتوصلت الدراسة 
توفر السلوك القيادي التحويلي في األجهزة األمنية بدرجة كبيرة، توفر ممارسة التعلم التنظيمي في األجهزة 
األمنية بدرجة كبيرة، حصول ُبعد التأثير المثالي على المرتبة األولى، وجود مزايا للقيادة التحويلية والتعلم 

 كارية، واالبت بداعيةاإلالتنظيمي في تنمية المهارات والقدرات 
ادة القيادية الحديثة ودعم تطبيقات القي ساليببأن تعمل اإلدارة العليا على تبني األ وقد أوصت الدراسة:

التحويلية بما يحقق تفعيل برامج وتقنيات التعلم التنظيمي، التركيز على انتقاء القيادات األمنية ذات المهارات، 
ود، تحويليين لتولي الناصب القيادية الهامة إلحداث التغيير المنش، واالبتكارية من القادة البداعيةاإلوالقدرات 

دارة التحول، والتعلم التنظيمي.   وا 
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"أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات  (: بعنوان7137دراسة الغزالي، ) (1
 التأمين األردنية".
الكشف عن أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين  إلىهدفت هذه الدراسة 

( فقرة وذلك لجمع البيانات 41األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من )
ات التأمين ي شركاألولية من عينة الدراسة التي تكونت من المديرين العاملين في اإلدارة العليا والوسطى ف

 ( استبانة. 311األردنية إذ تم توزيع )
 ها: أهمنتائج من  إلىوتوصلت الدراسة 

 ن مستوى توافر القيادة التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي، التحفيز، االعتبارية الفردية، االستثارة الفكرية،إ .8
 . التمكين( في شركات التأمين األردنية كان مرتفعاً 

 . وافر فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية كان مرتفعاً ن مستوى تإ .7
للقيادة التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي، التحفيز، االعتبارية الفردية،  إحصائيةوجود أثر ذي داللة  .4

االستثارة الفكرية، التمكين( على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين األردنية عند مستوى 
 (. a≤ 0.05داللة )

ة عملية اتخاذ لتحويلة في فاعلين التأثير المثالي كانت له نسبة التأثير األكبر من بين أبعاد القيادة اإ .3
 القرار في شركات التأمين األردنية. 

على تعزيز مستوى توفر القيادة التحويلية في شركات التأمين األردنية والعمل على  وقد أوصت الدراسة
 أعلى المستويات.  إلىتطوير واالرتقاء ال
دور أسلوب القيادة التحويلية في تفعيل إدارة المعرفة وآثرهما على " (: بعنوان7131دراسة العطوي، ) (1

 أداء المنظمة". 
دارة المعرفة على أداء الشركات البالستيكية  إلى هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر القيادة التحويلية وا 

لقيادة التحويلية ي االتعرف على االختالف في مفهوم العاملين ف إلىاألردنية، باإلضافة  اإلنشائيةللصناعات 
دارة المعرفة باختالف شخصياتهم ووظائفهم، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث  كأداة لجمع  انةاإلستبوا 

األردنية  ائيةاإلنشالبيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين في الشركات البالستيكية للصناعات 
 لمستويات الوسطى والدنيا حسب أسلوب المسح الشامل.من موظفي ا اً ( فرد835وبلغت عينة الدراسة )
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 ها:أهمالنتائج من  إلىوتوصلت الدراسة 
أن مستوى توافر سلوك القيادة التحويلية لدى المديرين العاملين في شركات البالستيك للصناعات  (8

 األردنية كان مرتفعًا بينما كان مستوى توافر عمليات إدارة المعرفة كان متوسطًا.  اإلنشائية
األردنية  شائيةاإلنللقيادة التحويلية على أداء شركات البالستيك للصناعات  إحصائيةوجود أثر ذي داللة  (7

 من خالل إدارة المعرفة. 
ركات حويلية لدى المديرين العاملين في شضرورة تعزيز مستوى سلوك القيادة الت التوصيات: أهموكان من 

 األردنية والعمل على تطويره.  اإلنشائيةالبالستيك للصناعات 
 

 الدراسات االجنبية: 1.3.1
 ,Transformational leadership(Demerouti & Blanc, Wang, ،7132 &دراسة ) (3

adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational 
identification 

 "القيادة التحويلية، والقدرة على التكيف، صياغة الوظائف ودورها الوسيط في تحديد الهوية التنظيمية"

استكشاف العالقة بين القيادة التحويلية وصياغة الوظائف. ونتوقع أن تكون القيادة  إلى هدفت هذه الدراسة
للموظفين، وأن تكون صياغة الوظائف المتمثلة في )الحصول على الموارد، والبحث عن  التحويلية محفزاً 

 التحديات، وتقليص المطالب( مساعدًا في زيادة القدرة على التكيف.
من المرؤوسين وهم طالب من حملة الماجستير أو البكالوريوس في  815وقد تمثلت عينة الدراسة بعدد 

 لبيانات النتائج من تحليالت النمذجة.هولندا ومشرفيهم بحيث جمعت ا
لى أن القيادة التحويلية ترتبط بـ )السعي للحصول ع إلى عموماً  وتشير النتائج التي توصل إليها الباحث

 الموارد والبحث عن التحديات( عن طريق التكيف، ال سيما بالنسبة للموظفين ذوي الهوية التنظيمية األقل.
لتحويلية تبدو أن القيادة ا إلىة مهمة للتكيف مع الموظفين، فيما أشارت أيضًا ونستنتج أن القيادة التحويلي

أكثر فعالية في تعزيز التوسع في العمل عن طريق زيادة قدرة الموظفين على التكيف، وخاصة عندما يكون 
 الموظفون أقل معرفة مع المنظمة.

ئص وظائفهم من خالل زيادة الموارد فيما بدى بأن القادة التحويليين يشجعون الموظفين إلثراء خصا
 والتحديات الوظيفية )على سبيل المثال، مطالبة الزمالء بتقديم المشورة أو تعلم مهارات العمل الجديدة(.
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 Organizational learning through (7131وآخرون، Imranدراسة ) (7
transformational leadership   التحويلية القيادة خالل من التنظيمي التعلم 

نموذج التعلم التنظيمي من خالل القيادة التحويلية مع دراسة األثر غير المباشر  تطوير إلىهدفت الدراسة 
 لعملية إدارة المعرفة مع الدور الفاعل لثقافة المعرفة المكثفة.

لدراسة اوأجريت هذه الدراسة في بنوك القطاع الخاص في جنوب البنجاب، باكستان، وتم تحديد حجم عينة 
. للحصول على استجابة فعالة تم أخذ اً موظف 412711من حوالي  اإلنترنتباستخدام  اً موظف 413وهي 

 عينات عشوائية بسيطة الختيار العينة.
استبانة صحيحة بمعدل  713استالم الستبانة، وتم  إحصائيةتحليالت  إجراءأما منهجية الدراسة فقد تم 

. وكانت ردود الدراسة تم الحصول عليها من الموظفين اإلداريين الذين يعملون في %54االستجابة حوالي 
 بيئة الفريق الذي يرأسه قائد. ويشارك هؤالء الموظفين بشكل مباشر أو غير مباشر في اتخاذ القرار مثل:

العالقات، مدير التجزئة، ومدير المنطقة(. وتوزعت محلل االئتمان، مدير األعمال، مدير فرع، مدير )
 لالستبيان.( ذكور استجابوا 878( إناث و)14) إلىحسب الجنس 
ة العملية كبير على التعلم التنظيمي، والقدر  إيجابيالنتائج أن القيادة التحويلية لها تأثير  أهموقد كان من 

عزيز الثقافة المكثفة ت إلىلية والتعلم التنظيمي. باإلضافة على إدارة المعرفة تتوسط العالقة بين القيادة التحوي
دارة المعرفة.  للمعرفة للعالقة بين القيادة التحويلية وا 

اإلدارات أن تبدأ بخطوات إلحداث القيادة التحويلية، وتطوير ثقافة المعرفة المكثفة  وقد أوصت الدراسة
دخال عمليات إدارة المعرفة لتعزيز بيئة التعلم في المنظمات.  وا 

  Rijal ،7131The influence of transformational leadership andدراسة ) (1
organizational culture on learning organization: A comparative analysis 

of the IT sector 

 .المعلومات ياتكنولوج لقطاع مقارن  تحليل: التعلم منظمة على التنظيمية والثقافة التحويلية القيادة تأثير

ي تؤثر العوامل الت أهممقارنة تطور المنظمة المتعلمة بين الهند ونيبال، وتحديد  إلى هدفت هذه الدراسة
في تطوير المنظمة المتعلمة وهما:)القيادة التحويلية، والثقافة التنظيمية التوليدية والتكيفية( باعتبارهما 

 عاملين مهمين يؤثران على تطوير المنظمة المتعلمة.
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طاع ق باستخدام البحوث االستكشافية وجمعت البيانات من خالل استبيان استقصائي من وقد قامت الدراسة
استبانة في کل بلد وتم استخدام  311 توزعتكنولوجيا المعلومات وجرت المقارنة بين نيبال والهند. حيث تم 

 عدد.تحليل االنحدار المت إجراءبين المتغيرات تم  حصائيةاإلمعامل ارتباط بيرسون، ولتحديد العالقة 
 والتييفية والثقافات التنظيمية التوليدية والتک التحويلية القيادةها أن أهموقد خلصت الدراسة على عدة نتائج 

 ر.في هذا العصوضرورة التحول إليها للحاجة لها المنظمة المتعلمة،  تطوير على إيجابي تأثير لها
 قادة المنظمات بضرورة تطوير سلوكيات القيادة التحويلية وتغيير ثقافتهم لتعزيز التعلم. وقد أوصت الدراسة

 Theالتنظيمي" اإلبداع"العالقة بين القيادة التحويلية و  (:Karimi & Morshedi, (2015دراسة  (4
relationship between transformational leadership with organizational 

innovation 
د اإلسالمية التنظيمي في جامعة أزا اإلبداعالكشف عن العالقة بين القيادة التحويلية، و  إلىه الدراسة ذهدفت ه

ميع هي أداة الدراسة، ومجتمع الدراسة ج اإلستبانةفي إيران، تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وكانت 
( كلية في الجامعة، أما عينة الدراسة فتكونت من أعضاء الهيئة التدريسية 825أعضاء الهيئة التدريسية في )

يوجد عالقة بين القيادة التحويلية بأبعادها األربعة)التأثير المثالي،  النتائج أنه أهمومن كلية،  871في 
الحفز الفكري، االستثارة الفكرية، االعتبارات الفردية(، واالبتكار التنظيمي، وأيضا كان لبعد التأثير المثالي 

لقيادة بين ا إحصائيةة األثر الكبير والقوى على االبتكار التنظيمي، ولوحظ عدم وجود فروق ذات دالل
 حصائيةإالتحويلية والمتغيرات الديمغرافية )الجنس، والمؤهل العلمي، والعمر( ولكن يوحد فروق ذات داللة 

: أنه ينبغي على السلطة صاحبة القرار، واإلدارة في الجامعة عدم ومما أوصت به الدراسةمع )الخبرة(، 
 د وجود أي خطأ ألن هذا سيقمع اإلنتاجية واالبتكار، ويجبتوجيه االنتقاد ألعضاء هيئة التدريس بعنف عن

على المدراء في الجامعة استعمال طرق، وأنظمة مناسبة لدعم اإلنتاجية واالبتكار، وذلك بإمداد األعضاء 
بما يحتاجونه من تعليمات ومعلومات باستمرار، تنفيذ ورشات عمل وبرامج تدريبية للمدراء ورؤساء األقسام، 

أجل زيادة وعيهم بمفهوم القيادة التحويلية وإلكسابهم مهارات القيادة التحويلية يجب اختيار القادة وذلك من 
 من بين الذين لديهم القدرة على التفاعل والتواصل مع اآلخرين. 
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 ( M.2014,Kheirandishدراسة خيرنديش )  (1
 بين المعلمين: دراسة حالة".  األداء" العالقة بين نمط القيادة التحويلية وتحسين 

"The Relationship between Transformational Leadership style and 
performance Improvement among Teachers: A Case Study".  

معرفة العالقة بين القيادة التحويلية وأداء المعلم في تحسين العملية التعليمية لدى  إلىهدفت هذه الدراسة 
لمرحلة الثانوية في منطقة األهواز، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، كما قام طالب ا

( من المعلمين والتي 811الباحث بإعداد االستبيان كأداة من أجل جمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من )
 تم اختيارهم بطريقة عشوائية وأظهرت النتائج:

 التحويلية وتحسين أداء المعلمين. ة بين القيادة إيجابيوجود عالقة  -
ومن أجل تحسين وتطوير أداء المعلم من خالل نمط القيادة التحويلية، ينبغي أن يكون المديرون قدوة  -

 للمعلمين، وال بد من وضع رؤية واضحة لهم. 
 ( M.2014,Kheirandishدراسة خيرنديش ) (1

 الميزة التنافسية: دراسة حالة لشركة موغان للكابالت)دراسة العالقة بين نمط القيادة التحويلية واكتساب 
 . واألسالك في مدينة شاه روود(

Studying the relationship between transformational leadership style 
and gain competitive advantage (case study: wire and cable company 
at moghn located in shahrood city) 

هذه الدراسة لتحليل العالقة بين نمط القيادة التحويلية واكتساب الميزة التنافسية في شركة موغان هدفت 
انت هي أداة ك اإلستبانةللكابالت واألسالك في مدينة شاه روود، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، و 

( 843ة عشوائية بسيطة بحجم )( خبيرًا في الشركة، تم اختيار عين711الدراسة، مجتمع الدراسة تكون من )
لتحديد حجم العينة، متغيرات الدراسة كانت القيادة التحويلية  (cochan formula) خبيرًا، وتم استخدام

ة بين القيادة ة قويإيجابيالنتائج: وجود عالقة  أهمكمتغير مستقل، والميزة التنافسية كمتغير تابع، ومن 
ن الميزة ، االستثارة الفكرية، واالعتبارات الفردية( وما بياإللهاميالحفز التحويلية بأبعادها)التأثير المثالي، 

سية للشركة، لهما تأثير قوي وكبير على تحقيق الميزة التناف اإللهاميالتنافسية، وكذلك التأثير المثالي والحفز 
 أهمالتي تسلشركة، و ومما أوصت به الدراسة: أنه يتحتم على المدراء والمشرفين تحديد الوظائف والمهام في ا

في تحقيق الميزة التنافسية بصورة أفضل، يجب على المدراء تشجيع العاملين لتحقيق أهداف المنظمة بفعالية، 
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يجب تحديد األهداف واالتجاه بحرص وبوضوح وذلك من أجل تمكين العاملين للقيام بعملهم على أكمل 
 وجه وذلك من أجل تحقيق الميزة التنافسية للشركة. 

 ة بين القيادة التحويلية وتحسين أداء المعلمين. إيجابيوجود عالقة  -
ومن أجل تحسين وتطوير أداء المعلم من خالل نمط القيادة التحويلية، ينبغي أن يكون المديرون قدوة  -

 للمعلمين، وال بد من وضع رؤية واضحة لهم. 

 :ياإلبداعثانيًا: الدراسات التي تتعلق بالسلوك  1.1
 الفلسطينية: الدراسات 3.3.1

 دراسة تطبيقية عنياإلبداعالعالقة بين المناخ التنظيمية والسلوك "عنوان (: 7131دراسة عبيدة، ) (3
 . الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة"

يئات ألعضاء اله ياإلبداعالتعرف على العالقة بين المناخ التنظيمي السلوك  إلىهدفت هذه الدراسة 
ة استخدم كأداة للدراس اإلستبانةالتدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة، استخدمت الدراسة 

الباحث منهج األسلوب الوصفي والتحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية في 
، أما عينة الدراسة كانت تمثل ما ( عضواً 337كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة والبالغ عددهم )

الجة البيانات تم استخدام برنامج التحليل (، ولمع778( من المجتمع التي بلغ حجمها )%51نسبته )
 (. spss) اإلحصائي

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 
 في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة.ياإلبداعوجود عالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك  .8
و التالي: في الكليات المتوسطة على النحياإلبداعترتيب عناصر المناخ التنظيمي وتأثيرها على السلوك  .7

)األنظمة والتعليمات، المشاركة في اتخاذ القرار، الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا المتوفرة، ظروف العمل، 
 التدريب، الحوافز(. 

 التوصيات:  أهموكانت من 
 مر. ل مستتأكيد المناخ التنظيمي ومراجعة أبعاده في كليات المجتمع المتوسطة بقطاع غزة بشك .8
زيادة االهتمام بالعنصر البشري في كليات المجتمع المتوسطة قيد الدراسة وتفهم احتياجاتهم الحياتية  .7

 واإلنسانية. 
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لدى العاملين  ياإلبداع(: بعنوان "فاعلية القيادة وعالقتها بالسلوك 7131دراسة أبو ناموس، ) (7
 .بالخدمات الطبية العسكرية محافظات قطاع غزة"

لعاملين لدى ا ياإلبداعالتعرف على مستوى فاعلية القيادة وعالقتها بالسلوك  إلىهدفت هذه الدراسة 
بالخدمات الطبية العسكرية في محافظات غزة، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي منهجًا للدراسة وتكونت 

( من العاملين في مؤسسة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة، حيث 784عينة الدراسة من )
 استخدمت الباحثة استبانتين: 

باحثة وتم ، من إعداد الياإلبداعوالثانية كانت لقياس مستوى السلوك  األولى لقياس مستوى فاعلية القيادة
 (. spssللعلوم االجتماعية ) حصائيةاإلتحليل بيانات الدراسة باستخدام الرزمة 

 ها:   أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج  
ن فيها هة نظر العامليمستوى فاعلية القيادة لدى قادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وج .3

 (، وهو بدرجة )متوسطة(.%38.111)ووزن نسبي  4.151جاء بمتوسط حسابي 
لدى العاملين بالخدمات الطبية العسكرية بمحافظات غزة من وجهة نظر  ياإلبداعمستوى السلوك  .7

 (، وهو بدرجة )متوسطة(.%51.341)ووزن نسبي  7.127العاملين فيها جاء بمتوسط حسابي 
لدى العاملين بالخدمات الطبية  ياإلبداعوجود عالقة ارتباطية موجبة بين فاعلية القيادة والسلوك  .1

 العسكرية في محافظات غزة. 
 التوصيات:  أهموكانت من 

ضرورة تنمية قدرات قادة مؤسسة الخدمات الطبية وتطويرهم وحثهم على تحسين أدائهم اإلداري  .8
 واإلنساني. 

والنقد  داعيةباإللديهم من خالل تنمية القدرة على حل المشكالت بالطرق  ياإلبداعتنمية وتطوير السلوك  .7
 وتنمية القدرة على التواصل االجتماعي داخل المؤسسة. 

 لدى المدراء في ياإلبداعالقيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك " عنوان (: 7131دراسة صالح، ) (1
 " وزارة الصحة

لدى المدراء  يداعاإلبالكشف عن العالقة بين القيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك  إلىهدفت هذه الدراسة 
هة نظر من وج ياإلبداعبوزارة الصحة، وكذلك الكشف عن مدى ممارستهم للقيادة االستراتيجية وللسلوك 

ي كأداة للدراسة استخدم الباحث منهج األسلوب الوصف اإلستبانةرؤساء األقسام في الوزارة، استخدمت الدراسة 
فراد مجتمع أوالتحليلي، واستخدم الباحث طريقة المسح الشامل في اختيار عينة الدراسة والمكونة من جميع 
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( من رؤساء األقسام بوزارة الصحة بمحافظات شمال غزة، ولمعالجة البيانات 884الدراسة األصلي وعددها )
 (. spss) اإلحصائيمج التحليل تم استخدام برنا

 ها:أهموقد خلصت الدراسة لعدد من النتائج 
 طة. بدرجة متوس ياإلبداعممارسة مدراء وزارة الصحة الفلسطينية للقيادة االستراتيجية والسلوك  .8
ن لدى مدراء وزارة الصحة الفلسطينية م ياإلبداعبين القيادة والسلوك  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  .7

 وجهة نظر رؤساء األقسام في الوزارة. 
من خالل  االستراتيجيةبضرورة تنمية قدرات مدراء وزارة الصحة الفلسطينية على القيادة  وأوصت الدراسة

 يإلبداعاإعداد برامج لتنمية المهارات القيادية لديهم، كما توصي الدراسة بضرورة تنمية وتطوير السلوك 
التي تواجه  لتوظيفها في حل المشكالت ياإلبداعلديهم من خالل تنمية القدرة على التفكير التحليلي والناقد و 

شراك موظفي  ، وتشجيعهم على الجرأة واتخاذ المبادرة في العمل، والعمل في مسئولية اإلدارة الوزارةالوزارة، وا 
 ي الوزارة. على تعميق قيم التسامح الفكري والثقافي لموظف

اإلداري دراسة مقارنة بين  اإلبداع(: عنوان "الثقافة التنظيمية وعالقتها ب7131دراسة الحويحي، ) (4
 محافظات غزة".  –الجامعات العامة والخاصة 

ينية اإلداري في الجامعات الفلسط اإلبداعالتعرف على عالقة الثقافة التنظيمية ب إلىهدفت هذه الدراسة 
محافظات غزة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة -العامة والخاصة

كاديميين مجتمع البحث جميع الموظفين اإلداريين واأل يشملكأداة للبحث، مستخدماً العينة الطبقية العشوائية، 
ة )جامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية( والجامعات الخاصة )جامعة بوظائف إدارية في الجامعات العام

( استبانة كعينة 713( مفردة، وتم توزيع )8137غزة، وجامعة فلسطين(، حيث بلغ حجم مجتمع البحث )
(، ولمعالجة البيانات ثم استخدام برنامج التحليل %11( وبنسبة استرداد قدرها )714حيث تم استرداد منها )

 (.spss) اإلحصائي
 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

لجامعات اإلداري في ا اإلبداعوجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد العينة على المجال المتعلق ب .8
(، وفي المجال المتعلق بالثقافة التنظيمية بوزن %17محافظات غزة بوزن نسبي )–العامة والخاصة

 (.  %23نسبي )
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  : أوصت الدراسةوقد 
ثمار الطاقات ، واستاألداءضرورة التعرف بشكل أفضل على ميول الموظفين ورغباتهم لتحسين مستوى  .8

 والقدرات الكامنة لدى الموظفين بإشراكهم في عملية اتخاذ القرارات. 
 واالبتكار.  اإلبداعتعزيز األعراف التنظيمية التي تعمل على تهيئة مناخ يشجع على  .7
  الحديثة. ساليبتزويدهم بالمعلومات الالزمة لتطوير استخدام األو تعزيز توقعات الموظفين  .4
 والعمل على رعايتها ومساندتها.  بداعيةاإلفهم قدرات الموظفين بااللتزام من قبل الجامعة  .3
اإلداري لدى اإلداريين  اإلبداعالعالقة بين المناخ التنظيمي ومستوى (: عنوان "7134، )بنورةدراسة  (1

 ". في األندية الرياضية في فلسطين
اريين في لدى اإلد اإلداري  اإلبداع ومستوى  التنظيمي المناخ بين عالقةالالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

صفي كأداة للدراسة استخدم الباحث منهج األسلوب الو  اإلستبانةاألندية الرياضية في فلسطين، استخدمت الدراسة 
والتحليلي، واستخدم الباحث طريقة المسح الشامل في اختيار عينة الدراسة والمكونة من جميع أعضاء الهيئات 

( إداريًا 218( ناديًا، حيث بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة )854اإلدارية في األندية الفلسطينية والتي بلغ عددها )
(، ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج 823تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية والتي بلغ عددها )و 

 (.spss) اإلحصائيالتحليل 
 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

ان كأظهرت النتائج أن مستوى المناخ التنظيمي لدى أعضاء الهيئات اإلدارية في األندية الفلسطينية  .7
 (.%24.12متوسطًا، بوزن نسبي بلغ )

 اإلداري.  اإلبداعة بين المناخ التنظيمي ومستوى إيجابيوجود عالقة ارتباطية  .4
 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات 

 في التغيير لتحقيق أهداف األندية ورؤيتها.  ةاهمالمسضرورة تشجيع أعضاء الهيئات اإلدارية على  .8
  ضرورة تشجيع أعضاء الهيئات اإلدارية على المشاركة في بناء خطط النادي واستراتيجياته.  .7

 :الدراسات العربية 7.1.1
اإلداري لدى منسوبي مديرية الدفاع  اإلبداع(: عنوان "المناخ التنظيمية وعالقته ب7134دراسة حاضر، ) (3

 المدني بالمنطقة الشرقية". 
تحديد خصائص المناخ التنظيمي في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، استخدمت  إلىهدفت هذه الدراسة 

كأداة للدراسة استخدم الباحث منهج األسلوب الوصفي والتحليلي، واستخدم الباحث طريقة  اإلستبانةالدراسة 
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رقية ي بالمنطقة الشالمسح الشامل في اختيار عينة الدراسة والمكونة من جميع منسوبي مديرية الدفاع المدن
 (. spss) اإلحصائي، ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج التحليل اً ( شخص815والتي بلغ عددها )

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

 اإلبداع(، وتوفر 4.55توفر المناخ التنظيمي بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسط اإلجابات على جميع أبعاده ) .8
 (. 4.78اإلداري بدرجة متوسطة بلغ متوسط اإلجابات )

اإلداري لدى منسوبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة  اإلبداعوجود عالقة بين خصائص المناخ التنظيمي و  .7
 الشرقية. 

وعالقته بالمناخ التنظيمي: دراسة تطبيقية  اإلبداعمعوقات عمل (: عنوان "7131، )الناهيدراسة  (7
 ". جامعة البصرة –في المكتبة المركزية 

لدى العاملين في المكتبة المركزية بجامعة  اإلبداعالتعرف على معوقات عمل  إلىهدفت هذه الدراسة 
والتعرف على طبيعة المناخ التنظيمي السائد في المكتبة المركزية، وكذلك التعرف على العالقة بين  ،البصرة

راسة استخدم كأداة للد اإلستبانةوالمناخ التنظيمي السائد في المكتبة، استخدمت الدراسة  اإلبداعمعوقات عمل 
ولمعالجة البيانات تم  ( مفردة،41الباحث منهج األسلوب الوصفي والتحليلي، حيث بلغ حجم عينة الدراسة )

 (. spss) اإلحصائياستخدام برنامج التحليل 

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

 خلق أجواء صحية للعاملين في المكتبةفي  ن متغير المناخ التنظيمي له دوُر مهمُ أظهرت النتائج أ .8
يزيد من  مما يجابية وتشحذ هممهم على روح التنافس اإلإيجابيتمكنهم من التعامل مع مشاكل العمل ب
 ثقتهم ومن ثم يزيد من والئهم للمكتبة.

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات 

في السيطرة على سلوك العاملين المبدعين في المكتبة المركزية تعد  ضرورة وجود معايير تؤدي دورًا هاماً 
أعضاءها بقواعدها وقوانينها وتحدد طبيعة السلوك المرغوب فيه، كما يتحدد من خاللها بمثابة قوانين تلزم 

   الواجب توافره للعمل المبدع.  يجابيمتطلبات المناخ التنظيمي اإل
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اإلداري لدى العاملين في  اإلبداععنوان "أثر الثقافة التنظيمية على (: 7131دراسة جلولي، ) (1
 دراسة حالة جامعة خيضر بسكرة. "مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

التعرف على اتجاهات العاملين في جامعة بسكرة نحو مستوى الثقافة التنظيمية  إلىهدفت هذه الدراسة 
على  ثاإلداري لدى العاملين، وقد اعتمد الباح اإلبداعمية في ومستوى وكذلك معرفة أثر الثقافة التنظي

 ين( عامل111تم تصميم استبانة كأداة للبحث، حيث بلغ مجتمع الدراسة )المنهج الوصفي التحليلي، و 
 ( عامالً 741وقد استخدم الباحث العينة العشوائية البسيطة، حيث بلغت عينة الدراسة ) توعامال
 (.spss) اإلحصائيانات ثم استخدام برنامج التحليل ، ولمعالجة البيةوعامل

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

دى العاملين، ل اإلبداعوكذلك  بينت نتائج الدراسة مستوى الثقافة التنظيمية في جامعة بسكرة جاء مرتفعاً 
 اإلداري لدى العاملين في الجامعة.  اإلبداعوتبين وجود أثر كبير بين الثقافة التنظيمية و 

إلداري لدى ا اإلبداعو  األداءعلى تعزيز مستوى الثقافة التنظيمية والعمل على تطوير  وقد أوصت الدراسة
 العاملين في الجامعة. 

(: عنوان "دراسة العالقة بين استراتيجية التوجه نحو السوق 7137دراسة الحواجرة وشالش، ) (4
 في شركات صناعة األدوية األردنية".   ياإلبداعوالسلوك 

في شركات  ياإلبداعتقييم العالقة بين استراتيجية التوجه نحو السوق والسلوك  إلىهدفت هذه الدراسة 
صناعة األدوية األردنية من وجهة نظر العاملين والتعرف على طبيعة العالقة بين استراتيجية التوجه نحو 

 كأداة للدراسة استخدم الباحث منهج األسلوب اإلستبانةفيها، استخدمت الدراسة  ياإلبداعالسوق والسلوك 
( موظفاً من موظفي شركات صناعة األدوية األردنية، 831الوصفي والتحليلي، حيث بلغ عدد عينة الدراسة )
 (.spss) اإلحصائيولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج التحليل 

 ها: أهمنتائج قد توصلت الدراسة لعدد من ال
 ة. إيجابيوالتوجه نحو السوق بكافة أبعاده كانت  ياإلبداعتقييم العلمين للسلوك  -8
 . ياإلبداعمن أبعاد التوجه نحو السوق والسلوك  إحصائيةة ذات داللة إيجابيوجود عالقة  -7
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ة اإلداري للقيادات اإلداري اإلبداع( عنوان " الثقافة التنظيمية وعالقتها ب7137دراسة محمد وموسى، ) (1
 بجامعة أسيوط "
ة بجامعة اإلداري للقيادات اإلداري اإلبداعالتعرف على الثقافة التنظيمية وعالقتها ب إلىهدفت هذه الدراسة 

أسيوط، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وثم تصميم استبانة كأداة للبحث، مستخدما العينة 
قيادات اإلدارة العامة بجامعة أسيوط، ولمعالجة من  ( عضواً 11ية، حيث بلغت عينة الدراسة )الطبقية العشوائ

 (spss) اإلحصائيالبيانات ثم استخدام برنامج التحليل 
 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

بينت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العينة اتفقوا على توفر الثقافة التنظيمية بالجامعة وتماسكها وتوفر القدرات 
ن الثقافة التنظيمية  بداعيةاإل المتمثلة في القدرة على التحليل والمرونة والطالقة والخروج عن المألوف، وا 

 اإلداري.  اإلبداعمع  موجباً  ترتبط ارتباطاً 
 

 الدراسات االجنبية: 1.3.1
1) Abdullaha, et al., (2014): The Relationship between Organizational 

Culture and Product lnnovativeness. 
 ":في المنتجات اإلبداعالعالقة بين الثقافة التنظيمية و " 

الصغيرة  وابتكار المنتجات في الشركاتعلى العالقة بين الثقافة التنظيمية  التعرف إلىهدفت هذه الدراسة 
والمتوسطة في المنطقة الجنوبية من ماليزيا، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم 

( شركة صغيرة 43استبانة كأداة للبحث، مستخدمًا العينة الطبقية العشوائية، حيث بلغت عينة الدراسة )
 (. spss) اإلحصائيبرنامج التحليل ولمعالجة البيانات تم استخدام 

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 
(، كما %21مرتفع بنسبة ) اإلبداع(، وأن مستوى %23أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الثقافة مرتفع )

 مع االبتكار في المنتجات.  إحصائيةأظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية لها عالقة ذات داللة 
 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات 

ضرورة التركيز على أبعاد الثقافة التنظيمية ودعم برامج التنمية التي تختص بالمهارات القيادية ألصحاب 
 المشاريع والعمل على إدماج الكفاءات لضمان االستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
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2) Abdi, & Senin (2014): Investigation on the Impact of Organizational 
Culture on Organizational Innovation 

 " اختيار أثر الثقافة التنظيمية على إبداع المنظمة":
، وقد اإلبداعلى واختبار تأثيرها ع اإلبداعالتعرف على العالقة بين الثقافة التنظيمية و  إلىهدفت هذه الدراسة 

خالل  لبحث العالقة واختبارها وذلك من اً التحليلي، ولقد استخدم نموذجاعتمد الباحث على المنهج الوصفي 
 وجهات نظر العاملين في الشركة المعتمدة على المعرفة. 

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 
المنظمة عليم التنظيمي من خالل ت اإلبداعكاماًل على  اً بينت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية تمارس تأثير 
 تنظيمية التي تعزز أدائها. الثقافة الخبرة و الوجهة أخرى فإن أعضاء المنظمة سيحصلون على 

 

3) Rankouh, & poor (2013): Examine the Relationship between 
Organization Culture and Creativity of Lecturers. 

بداع المحاضرين"   ":دراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية وا 
اضرين في لدى المح اإلبداعوتشجيع التعرف على العالقة بين الثقافة التنظيمية  إلىهدفت هذه الدراسة 

كأداة  انةاإلستبجامعة آزاد اإلسالمية، وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، ولقد استخدما 
 (.spss) اإلحصائيللبحث ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج التحليل 

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 
د اختالف بين لدى المحاضرين، وجو  اإلبداعبينت نتائج الدراسة عالقة مباشرة بين الثقافة التنظيمية وتعزيز 

 ثقافات الكليات وفروع الجامعة من حيث فعالية الثقافة التنظيمية. 
 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من التوصيات 

ضرورة نشر فهم الثقافة التنظيمية وتعزيز صالحيات مناسبة للمحاضرين وتزويدهم تغذية راجعة في الوقت 
 . اإلبداعالمناسب من أجل التطوير و 
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4) Roman (2012): Self-employment and creativity to explore the 
determinants of creative behavior in small companies. 

 في الشركات الصغيرة "  ياإلبداعاستكشاف محددات السلوك  اإلبداعالحر و " العمل 
ة في الشركات الصغيرة، حيث استخدمت الدراس ياإلبداعاستكشاف محددات السلوك  إلىهدفت هذه الدراسة 

كأداة للدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة التي بلغ حجمها  اإلستبانة
 إلحصائيا( يعملون لحسابهم الخاص في إسبانيا، ولمعالجة البيانات تم استخدام برنامج التحليل 211)
(spss .) 

 ها: أهموقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 
 .اإلبداعفي التأثير على االبتكار و  اً رئيسي يمثل عامالً أظهرت النتائج أن التعليم  .أ
 .اإلبداعأظهرت النتائج أن حجم الشركة يلغب دورًا حاسمًا في  .ب

 التعقيب على الدراسات السابقة من حيث أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 4.1
 ة دورها في مجاالت مختلفة، منها التعليمية والخاصة يناقشت الدراسات السابقة لموضوع القيادة التحويل

 ية تطبيق مفهوم القيادة التحويلية في المنظمات على اختالف مجال عملها.أهموالحكومية، مما يظهر 
  توفير الظروف المالئمة للعاملين  إلىللعاملين أن المنظمات بحاجة  ياإلبداعأظهرت دراسات السلوك

في تعزيز سلوك العاملين/ في مختلف مجاالت عمل المنظمات،  يساهمها بما واستغالل الظروف المحيطة ب
 الحكومية والخاصة والتعليمية. اوالتي منه

  ية تطبيق مفاهيم القيادة التحويلية في المنظمات التي طبقت بها لما لها أهمأكدت كافة الدراسات السابقة
 . وتعزيز قدرات المنظمات والعاملين بها األمثلكل من فوائد وقدرة على استغالل الموارد المتاحة لها بالش

 .إن االطالع على الدراسات السابقة ساعد في تالشي تكرار موضوع البحث من حيث العنوان والمكان 
  قيادة ال وهيساعدت الدراسات السابقة في تكوين محصلة علمية لدى الباحث عن متغيرات البحث أال

 .ياإلبداعالتحويلية والسلوك 
 .توافقت الدراسة مع المنهج الذي سيتبع في البحث من حيث استخدام أدوات الدراسة 
 .ساعدت في تكوين فكرة شاملة لدى الباحث عن المعلومات التي يجب أن يحتويها اإلطار النظري للبحث 
 ة وقيمة يأن دور القيادة التحويلية والسلوك اإلبداعي لهما مكانة عال أن معظم الدراسات السابقة تتفق على

كبرى في نجاح الفرد داخل المجتمع الذي يعيش فيه وخاصة المؤسسات التي يعمل فيها القادة وقد أكد على 
( ودراسة )المبيض 7111( ودراسة )األغا، 7181( ودراسة )خلف، 7185هذا المعنى دراسة )صالح، 
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( هذا ما اتفق مع الدراسة الحالية Weiku, 2006( ودراسة )7111( ودراسة )العازمي، 7188والطراونة، 
ظهار المكانة العالية والقيمة الكبرى لفاعلية القيادة والسلوك اإلبداعي للعاملين في المؤسسة.   من حيث إبراز وا 

 في تناولها لموضوع دور القيادة والسلوك اإلبداعي تبعا ألختالف أهداف الباحثين  اختلفت الدراسات السابقة
فمنها ما هدف إلى التعرف إلى فاعلية القيادة والقيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك اإلبداعي وواقع اإلبداع 

ودراسة )الشواورة،  (7112( ودراسة )الفرا، 7185( دراسة )الشاعر، 7184اإلداري مثل دراسة )السويطي، 
( وما مميز الدراسة الحالية أنها درست دور القيادة التحويلية في تعزيز السلوك اإلبداعي في وزراة 7181

 الداخلية واألمن الوطني الشق العسكري. 

 الفجوة البحثية:  1.1
 للدراسة ( الفجوة البحثية3-1جدول رقم )   

 الحالية الدراسات الفجوة البحثية الدراسات السابقة
تناولت معظم الدراسات السابقة موضوع 

وربطه مع متغيرات القيادة التحويلية 
أبو (، )7182أخرى مثل )الشنطي: 

(، 7185القدرة: (، )7183عودة: 
 (7185)القانوع: 

بيمنا كانت هناك دراسات تناولت السلوك 
وعالقته بمتغيرات مختلفة مثل  ياإلبداع

(، 7185(، )أبو ناموس: 7183)عبيدة: 
 (. 7185(، )الحويحي: 7185)صالح: 

يادة أثر القلم تتناول الدراسات السابقة 
ستثناء با ياإلبداعالتحويلية في السلوك 

( التي أجريت 7113دراسة )العازمي: 
 بالسعودية. 

 
 
 
 
 

ربطت الدراسة الحالية بين 
تحويلية والسلوك القيادة ال
، وهي الدراسة األولى ياإلبداع

الباحث  محليًا على حد علم
 التي تربط بين المحورين معًا. 

 
 
 
 

بعض الدراسات السابقة تمثل مجتمع 
الدراسة في )المدارس، الجامعات 

 الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم، الوزارات
 الفلسطينية(.

 
  

لم تتطرق الدراسات السابقة لتناول 
ي الوطن واألمنالعاملين بوزارة الداخلية 

 الشق العسكري. 
 
 
 

تمثل مجتمع الدراسة بالرتب 
السامية والضباط وضباط 
الصف في وزارة الداخلية 

الوطني، على العكس  واألمن
 من الدراسات السابقة. 

 ةالباحث بناء على الدراسات السابق بواسطة جرد  المصدر: 



3. 

 

 

عـــل الرابــالفص  

 اتجراءالطريقة واإل
 المقدمة  3.4
  منهج الدراسة 7.4
 مجتمع الدراسة 1.4
 لدراسةعينة ا 4.4
 أداة الدراسة 1.4
 اإلستبانةخطوات بناء  1.4
 العينة االستطالعية 2.4
 اإلستبانةصدق  8.4
 اإلستبانةثبات  1.4
 المستخدمة حصائيةاإل ساليباأل 31.4
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 المقدمة 3.4
جراءتعتبر منهجية الدراســـة و  راســــة، الجانب التطبيقي من الد إنجازاتها محورًا رئيســــًا يتم من خالله ا 

تائج التي يتم الن إلىللتوصل  اإلحصائيالتحليل  جراءوعن طريقها يتم الحصـول على البيانات المطلوبة إل
 لىإتفســـــيرها في ضـــــوء أدبيات الدراســـــة المتعلقة بموضـــــوع الدراســـــة، وبالتالي تحقق األهداف التي تســـــعى 

 تحقيقها. 

وبناًء على ذلك تناول هذا الفصـل وصـفًا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسـة، وكذلك أداة الدراسة 
المســـــتخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها، ومدى صـــــدقها وثباتها، وينتهي الفصــــــل بالمعالجات 

 ات.جراءإلف لهذه االتي استخدمت في تحليل البيانات واستخالص النتائج، وفيما يلي وص حصائيةاإل
 

 منهج الدراسة 7.4
 من الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 حولها تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله
 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات

"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر  بأنه التحليلي الوصفي المنهج (811:7113)الحمداني ويعرف
أو األحداث المعاصرة، أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم 

درسها التي ن بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر
 واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات". 

 ين للمعلومات:أساسوقد استخدم الباحث مصدرين 

مصــــــــــادر البيانات  إلى: حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراســــــــــة المصـــــــادر الثانوية .8
الثـانويـة والتي تتمثـل في الكتـب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير 

 رنتاإلنتواألبحاث والدراســــــات الســــــابقة التي تناولت موضــــــوع الدارســــــة، والبحث والمطالعة في مواقع 
 المختلفة.

ولية جمع البيانات األ إلىة لموضـــوع الدراســـة لجأ الباحث : لمعالجة الجوانب التحليليالمصـــادر األولية .7
 كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض. اإلستبانةمن خالل 
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 مجتمع الدراسة 1.4
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها 

ي قطاع الوطني ف واألمنمن جميع منتسبي قوى األمن في وزارة الداخلية فان المجتمع المستهدف يتكون 
 (. 7182)هيئة التنظيم واإلدارة: ( موظفاً 82353غزة، والبالغ عددهم )

 عينة الدراسة  4.4
قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب قوى األمن الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تم 

 . %11استبانة بنسبة  453استبانة على مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد  311توزيع 

ة ن( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب كل قوة فضاًل عن حصة كل قوة من عي8-3ويوضح الجدول رقم )
 الدراسة كالتالي:

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة3-4جدول رقم )   

 القوة الرئيسة
النسبة من  (لواء-الرتب السامية )رائد  (نقيب-)مالزم  ضباط صف وأفراد

 المجتمع
 حجم العينة عدد القوة

 العينة العدد العينة العدد العينة العدد
 240 11259 %64 18 848 92 4324 130 6087 قوى األمن الداخلي
 80 3781 %21 11 533 36 1708 33 1540 قوات األمن الوطني
 3 106 %1 1 45 1 46 1 15 قوة المخابرات العامة

 53 2508 %14 8 361 21 983 24 1164 اإلدارات المركزية
 376 17654 %100 38 1787 150 7061 188 8806 اإلجمالي

 (7132-وفقًا للهيكل التنظيمي لقوى األمن الفلسطيني ولبيانات هيئة التنظيم واإلدارة  )بيانات غير منشورة

 (:,7114Mooreحيث تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية )
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:
Z  :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
m  :مثاًل( 0.05: الخطأ الهامشي: وُيعّبر عنه بالعالمة العشرية) 

B. :يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة 

n  =  الُمَعّدل
1 

nN

N n
          (2) 
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C.  حيثN تمثل حجم المجتمع 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:8باستخدام المعادلة )
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

 ( يساوي:7، فإن حجم العينة الُمَعّدل باستخدام المعادلة ) = 82353Nحيث أن مجتمع الدراسة 

n 376 =  الُمَعّدل
138417654

17654*384



  

 .423وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 
 

 أداة الدراسة 1.4
خلية لدى العاملين في وزارة الدا ياإلبداعدور القيادة التحويلية في تعزيز السلوك " تم إعداد استبانة حول

 حيث تتكون من ثالثة أقسام رئيسة هي:"، الوطني واألمن

ات )مكان العمل، الجنس، المؤهل العلمي، سنو للمستجيبين وهو عبارة عن البيانات الشخصية  القسم األول:
 الخدمة، الرتبة العسكرية، المحافظة، الحالة االجتماعية(.

 على أربعة مجاالت هي: ةموزع، ( فقرة77ويتكون من )وهو عبارة عن القيادة التحويلية،  القسم الثاني:
 .االعتبارات الفردية، اإللهاميالدافع ، الفكري  التحفيز، التأثير المثالي

 على أربعة مجاالت هي: ةموزع، ( فقرة71ويتكون من)، ياإلبداعوهو عبارة عن السلوك  القسم الثالث:
 .التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع، المخاطرة، سعة العالقات واالتصاالت، إبداعيةحل المشكالت بطريقة 

 (:7-3ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول )وقد تم استخدام مقياس 

 الخماسي ( درجات مقياس ليكرت7-4جدول رقم )     

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة االستجابة
 5 3 4 7 8 الدرجة

 



47 

 

 اإلستبانةخطوات بناء  1.4
لدى  ياإلبداعدور القيادة التحويلية في تعزيز الســـــــــــــلوك  على "للتعرف قام الباحث بإعداد أداة الدراســـــــــــــة 

 -: اإلستبانة"، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء الوطني واألمنالعاملين في وزارة الداخلية 

الدراســـات الســــابقة ذات الصــــلة بموضــــوع الدراســــة، واالســــتفادة منها في األدب اإلداري و االطالع على  .8
 وصياغة فقراتها. اإلستبانةبناء 

 انةاإلســــــتباســــــتشــــــار الباحث عددًا من أســــــاتذة الجامعات الفلســــــطينية والمشــــــرفين في تحديد مجاالت  .7
 .وفقراتها

 .اإلستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها  .4
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .3
 في صورتها األولية.  اإلستبانةتم تصميم  .5
 من قبل المشرف. اإلستبانةتم مراجعة وتنقيح  .3
اإلدارة والسياسة،  أكاديمية( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في 88على ) اإلستبانةتم عرض  .2

 والجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر وجامعة األقصى. 
من حيث الحذف أو اإلضــــــــافة والتعديل،  اإلســــــــتبانةفي ضــــــــوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات  .1

 (.7( فقرة، ملحق )58في صورتها النهائية على ) اإلستبانةلتستقر 
 

 (Pilot Studyالعينة االستطالعية ) 2.4
موظفًا من منتسبي قوى األمن، تم اختيارهم بطريقة عشوائية  51تّكونت عينة الدراسة االستطالعية من 

لهم بالتحليل وقد تم إدخابغرض تقنين أداة الدراسة، والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية، 
 الثبات. النهائي نظرًا لعدم وجود مشاكل في الصدق و 

 :اإلستبانةصدق  8.4
، كما يقصد بالصدق (815: 7181)الجرجاوي،يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه"  اإلستبانةصدق  

"شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من 
وقد تم التأكد من صدق  (.821:7118)عبيدات وآخرون، ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" 

 بطريقتين: اإلستبانة
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 هري":صدق آراء المحكمين "الصدق الظا .3
 مجال الظاهرة أو في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "هو

على مجموعة من المحكمين  اإلستبانةحيث تم عرض  (812: 7181)الجرجاوي،الدراسة"  موضوع المشكلة
الباحث آلراء  (، وقد استجاب8وأسماء المحكمين بالملحق رقم ) اإلدارةمتخصصين في ( 88) تألفت من

ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في  إجراءالمحكمين وقام ب
 (.7الملحق رقم )انظر -صورته النهائية 

 صدق المقياس: .7
 Internal Validity: االتساق الداخلي أوالً 

ذه مع المجال الذي تنتمي إلية ه انةاإلستبيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه. اإلستبانةكل فقرة من فقرات مجاالت 

 : االتساق الداخلي لـ القيادة التحويليةثانياً 

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التأثير المثالي" والدرجة الكلية للمجال، 3-4جدول )يوضح 
ر المجال صادقًا لما يعتب وبذلك α ≤ 1.15والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

  وضع لقياسه.

 بين كل فقرة من فقرات مجال " التأثير المثالي " والدرجة الكلية للمجال  ( معامل االرتباط1-4جدول رقم )       

 الفقرة م
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 551. .يتجاوز عن مصالحة الذاتية بهدف تحقيق المصلحة العامة  .8
 0.000* 720. .يتصرف بشكل نموذجي يسعى العاملون لمحاكاته  .7
 0.000* 798. بأسلوب يحظى من خالله بثقة واحترام وتقدير العاملين.يتصرف   .4
 0.000* 784. .يمتلك القدرة على إقناع العاملين لزيادة حماسهم للعمل  .3
 0.000* 762. يعطى أولوية لبناء مجموعة من القيم المشتركة بين العاملين.  .5
 0.000* 653. لوزارة.اركز على تحقيق فهم مشترك لدى العاملين ألهداف ورسالة ي  .3

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التحفيز الفكري " والدرجة الكلية للمجال، 3-3جدول )يوضح 
يعتبر المجال صادقًا لما  وبذلك α≤ 1.15والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وضع لقياسه.

 بين كل فقرة من فقرات مجال " التحفيز الفكري" والدرجة الكلية للمجال ( معامل االرتباط4-4جدول رقم )         

 الفقرة م
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 863. جه العاملين للعمل بروح الفريق.يو   .8
 0.000* 654. بتحفيز العاملين لتحقيق أهداف ورؤية الوزارة.يهتم   .7
 0.000* 812. يعمل على إثارة روح الحماس للعمل لدى العاملين.  .4
 0.000* 853. يشجع العاملين لتحقيق أكثر مما كانوا يتوقعون.  .3
 0.000* 749. يعمل على توفير إحساس جماعي بالمهام اإلدارية.  .5
 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *         

 

، " والدرجة الكلية للمجالاإللهامي( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الدافع 5-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادقًا    α≤ 1.15والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه.

 بين كل فقرة من فقرات مجال " الدافع اإللهامي" والدرجة الكلية للمجال ( معامل االرتباط5-4جدول رقم )        

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 657. .مشاكل العمل يشارك العاملين أفكارهم ويستمع لوجهات نظرهم عند حل  .8
 0.000* 819. يشجع جميع العاملين على اكتشاف حلول للمشكالت المعقدة التي تواجه الوزارة.  .7
 0.000* 781. ة(.تحقيقه في حياتهم العملية )الوظيفي ون تمرار التعرف على ما يود العاملحاول باسي  .4
 0.000* 755. مهام العمل. نجازيقترح طرقًا جديدة إل  .3
 0.000* 811. يتيح الفرصة للعاملين للتفكير في المشاكل السابقة بطرق جديدة.  .5

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

االعتبارات الفردية " والدرجة الكلية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "3-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال  α ≤ 1.15للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 صادقًا لما وضع لقياسه.
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 للمجالبين كل فقرة من فقرات مجال " االعتبارات الفردية " والدرجة الكلية  ( معامل االرتباط1-4جدول رقم )      

 الفقرة م
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 767. يستمع باهتمام آلراء العاملين واحترم قناعاتهم.  .8
 0.000* 715. يهتم بإشباع الحاجات الشخصية للعاملين.  .7
 0.000* 654. يتعامل مع كل فرد من العاملين بطريقة مناسبة له.  .4
 0.000* 732. شخصيًا بالعاملين الذين ال يحظون بالقبول لدى زمالئهم.يبدى اهتمامًا   .3
 0.000* 718. يعبر عن تقديره للعاملين عندما ينجزون عماًل جيدًا.  .5
 0.000* 792. يعطي انتباهًا شخصيًا للعاملين الذين لديهم قدرات تميزهم عن غيرهم.  .3

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

 ياإلبداع االتساق الداخلي لـ السلوك

والدرجة  " إبداعيةحل المشكالت بطريقة  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "2-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤ 1.15الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 " والدرجة الكلية للمجال إبداعيةبين كل فقرة من فقرات مجال "حل المشكالت بطريقة  ( معامل االرتباط2-4جدول رقم)    

 الفقرة م
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 790. للمشكلة.يبحث عن كل ما هو جديد ويضع أكثر من حل   .8
 0.000* 778. يشارك العاملين في حل المشكالت بشكل مثالي.   .7
 0.000* 741. يستفيد من خبرات العاملين في حل المشكالت.  .4
 0.000* 774. يستخدم أنماطًا مختلفة في عالج المشكالت.  .3
 0.000* 825. يضع أكثر من بديل أثناء الدراسة والتحليل الختيار البديل األفضل.  .5
 0.000* 683. يتم اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب.  .3
 0.000* 720. الجديدة. بداعيةاإليتفاعل باإليجاب مع أي من األفكار   .2
 0.000* 644. .بداعيةاإليتم تشجيع المبادرات الفردية لألفكار   .1

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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جة " والدر  سعة العالقات واالتصاالت ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "1-3) جدوليوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤ 1.15الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 بين كل فقرة من فقرات مجال " سعة العالقات واالتصاالت" والدرجة الكلية للمجال ( معامل االرتباط8-4جدول رقم )   

 الفقرة م
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 752. يطور العالقات مع خبراء في مجال اإلدارة.  .8
 0.000* 841. يبذل جهد للتواصل مع أفراد المجتمع داخل الوزارة وخارجها.  .7
 0.000* 748. ُيسخر العالقات الشخصية من أجل تطوير العمل.  .4
 0.000* 839. يقوم بتقديم تقرير مكتوب حول األفكار والمقترحات الجديدة للعاملين.  .3
 0.000* 799. يرغب العاملين في تعزيز عالقات جديدة تخدم العمل.  .5
 0.000* 757. العمل. نجازيستخدم االتصاالت الرسمية وغير الرسمية إل  .3

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

" والدرجة الكلية للمجال،  المخاطرة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "1-3جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال صادقًا  α ≤ 1.15والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه.

 بين كل فقرة من فقرات مجال " المخاطرة " والدرجة الكلية للمجال  ( معامل االرتباط1-4جدول رقم )         

 الفقرة م
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 685. يأخذ القرارات الهامة عند توفر المعلومات المطلوبة.  .8
 0.000* 692. يغلب روح المغامرة والمخاطرة عند العاملين في الوزارة.  .7
 0.000* 830. .ياإلبداعيتم دعم العاملين المبادرين في العمل   .4
 0.000* 706. يتم استغالل األفكار الجديدة والجريئة في مجابهة المخاطر.  .3
 0.000* 858. لمخاطر.جديدة تمثل تحديا ليوفر لدى العاملين القدرة والكفاءة في تقديم أفكار   .5
 0.000* 787. يتم اتخاذ القرارات غير المتوقعة بهدف تحسين العمل.  .3
 0.000* 790. والطرق المبتكرة تحسبًا ألي مخاطر. ساليبيعمل على ابتكار األ  .2

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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 " التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "( معامل 81-3جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤ 1.15والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 بين كل فقرة من فقرات مجال "التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع" والدرجة الكلية للمجال ( معامل االرتباط31-4جدول رقم)   

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 812. يقوم بتقديم الحوافز ألصحاب األفكار الجديدة.  .8
 0.000* 789. الجماعي. اإلبداعيرغب العاملين في العمل بروح   .7
 0.000* 818. .بداعيةاإلات الروتينية المعقدة التي تمنع انطالق األفكار جراءيتخلص من اإل  .4
 0.000* 844. يشجع العاملين لتقديم مبادرات جديدة.   .3
 0.000* 819. يحث العاملين على التعلم واكتساب مهارات متخصصة.  .5
 0.000* 741. المألوفة.يقوم بتحفيز العاملين بخصوص البحث في القضايا غير   .3
 0.000* 573. يتم تصويب األفكار الخاطئة لدى العاملين أواًل بأول.  .2
بداعيةيتم تشجيع العاملين على تقديم أفكار ابتكارية و   .1  0.000* 805. .ا 

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول 
 .اإلستبانةإليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

 عند مستوى دالة إحصائيًا  اإلستبانة( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 4-11يبين جدول )
 صادقه لما وضعت لقياسه. اإلستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاالت  α ≤ 1.15معنوية 

 والدرجة الكلية لالستبانة اإلستبانةبين درجة كل مجال من مجاالت  االرتباط معامل( 11-4) رقم جدول       

 المجال
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 926. التأثير المثالي
 0.000* 931. التحفيز الفكري 

 0.000* 849. اإللهاميالدافع 
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 المجال
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 872. االعتبارات الفردية
 0.000* 955. القيادة التحويلية

 0.000* 912. إبداعيةحل المشكالت بطريقة 
 0.000* 885. سعة العالقات واالتصاالت

 0.000* 931. المخاطرة
 0.000* 942. والدعم المعنوي لإلبداعالتشجيع 
 0.000* 982. ياإلبداع السلوك

 .α ≤ 1.11االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 : Reliability اإلستبانةثبات   1.4
متتالية، ويقصد  مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي هو أن اإلستبانةيقصد بثبات   

أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، أو ما هي درجة اتساقه  إلىبه أيضا 
 (. 12: 7181وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة )الجرجاوي،

 Cronbach's Alpha وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ 
Coefficient( 87.3، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 

 اإلستبانةكرونباخ لقياس ثبات  ( معامل ألفا37-4جدول رقم )                          

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.813 6 التأثير المثالي
 0.845 5 التحفيز الفكري 

 0.826 5 اإللهاميالدافع 
 0.833 6 الفرديةاالعتبارات 

 0.949 22 القيادة التحويلية
 0.896 8 إبداعيةحل المشكالت بطريقة 

 0.890 6 سعة العالقات واالتصاالت
 0.884 7 المخاطرة

 0.906 8 التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع
 0.971 29 ياإلبداع السلوك

 0.983 51 جميع المجاالت معاً 
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( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح 87-3جدول )اضح من النتائج الموضحة في 
(، وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال 0.983) اإلستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات  0.813،0.971)بين 

  إحصائيًا.

( قابلة للتوزيع. ويكون الباحث قد تأكد 7في صــورتها النهائية كما هي في الملحق ) اإلســتبانةوبذلك تكون 
لنتائج وصـــالحيتها لتحليل ا اإلســـتبانةاســـتبانة الدراســـة مما يجعله على ثقة تامة بصـــحة من صـــدق وثبات 

 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 المستخدمة: حصائيةاإل ساليباأل 31.4
 Statistical Package for the حصــــــــــائياإلمن خالل برنامج التحليل  اإلســــــــــتبانةتم تفريغ وتحليل 

Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام
 (.84-3كما هي مبينة في جدول ) ، وكانت النتائجكانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 ( نتائج التوزيع الطبيعي31-4جدول رقم )                                    

 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
 0.489 0.835 التأثير المثالي
 0.755 0.674 التحفيز الفكري 

 0.123 1.180 اإللهاميالدافع 
 0.236 1.034 االعتبارات الفردية
 0.897 0.574 القيادة التحويلية

 0.525 0.812 إبداعيةحل المشكالت بطريقة 
 0.094 1.236 سعة العالقات واالتصاالت

 0.422 0.880 المخاطرة
 0.680 0.719 التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع

 0.648 0.738 ياإلبداع السلوك
 0.949 0.521 اإلستبانةجميع مجاالت 
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أكبر جميع مجاالت الدراسة ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 84-3من النتائج الموضحة في جدول ) واضح
م استخدام حيث توبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي  0.05مستوى الداللة من 

 معلمية الختبار فرضيات الدراسة. االختبارات ال

 التالية: حصائيةاإلوقد تم استخدام األدوات 

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .8
 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .7
 .اإلستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .4
الختبار ما إذا كانت  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .3

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
( لقياس درجة االرتباط: يقوم هذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5

 وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة. 
 إلى رجة االستجابة قد وصل( لمعرفة ما إذا كانت متوسط دT-Test) ة واحدةفي حالة عين Tاختبار  .3

أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة  3درجة الحياد وهي 
 .اإلستبانةمن فقرات 

 (.Linear Regression- Model Multipleنموذج االنحدار الخطي المتعدد ) .2
( لمعرفـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك Independent Samples T-Test) حـــالـــة عينتين في Tاختبـــار  .1

 بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  إحصائيةفروقات ذات داللة 
( لمعرفة ما (One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي   .1

استخدمه  بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات. إحصائيةإذا كان هناك فروقات ذات داللة 
 الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.

 لمقارنة المتوسطات البعدية.LSD اختبار  .81
 الخالصة

ستخدامها وأهم المصادر التي تم ا راسة وهو المنهج الوصفي التحليليتم استعراض المنهج المستخدم في الد
ا ألمن الوطني الشق العسكري وتم بناء االستبانة وتوزيعهامن قبل الباحث والتي تكونت من وزارة الداخلية و 

جيدة، حيث  ةوالخصائص السيكو متريمن صدق وثبات االستبانة  وذلك للتأكدعلى عينة عشوائية طبقية، 
تخدمة بانة على كامل العينة الفعلية وتم تحديد األساليب اإلحصائية المسالصدق والثبات وعليه تم توزيع االست

 لتحقيق أهداف الدراسة بناًء على نتيجة اختبار التوزيع الطبيعي. 
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 الفصل الخامس
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها

 
 المقدمة   3.1
 الشخصيةالبيانات الدراسة وفق  لعينة اإلحصائي الوصف 7.1
 المحك المعتمد في الدراسة 1.1
 اإلستبانةتحليل فقرات  4.1
 اختبار فرضيات الدراسة 1.1
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 المقدمة: 3.1
ن ، وذلك من خالل اإلجابة عتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل
لى والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها، والوقوف ع اإلستبانةأسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

اسة، إذ للبيانات المتجمعة من استبانة الدر  حصائيةاإلالمعالجات  إجراءلذا تم ، للمستجيبينالبيانات الشخصية 
م للحصول على نتائج الدراسة التي ت (SPSS)للدراسات االجتماعية  حصائيةاإلتم استخدام برنامج الرزم 

 عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

 لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية: اإلحصائيالوصف  7.1
 البيانات الشخصيةوفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل -

 حسب مكان العمل ( توزيع عينة الدراسة3-1جدول رقم )                            

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل
 14.1 50 اإلدارات المركزية

 0.8 3 المخابرات
 66 235 قوى األمن الداخلي
 19.1 68 قوى األمن الوطني

 100.0 356 المجموع
 

 %0.8من عينة الدراســـــــة يعملون في األقســـــــام المركزية،  %14.1( أن ما نســـــــبته 8-5يتضـــــــح من جدول )
يعملون في قوى األمن الوطني،  %19.1يعملون في قوى األمن الداخلي، بينما  %66يعملون في المخابرات، 

أن قوى األمن الداخلي  إلىومن الواضـــــــح أن أكبر نســـــــبة يعملون في قوى األمن الداخلي ويعزي الباحث ذلك 
خلي، جهاز الدفاع المدني، وجهاز تضــم األقســام المركزية لقطاع األمن مثل )جهاز الشــرطة، جهاز األمن الدا

ي في مجال أســــاســــاألمن والحماية( والتي يقع على عاتقها معظم  األعمال والخدمات المقدمة للمواطن بشــــكل 
حماية الجبهة الداخلية وتعزيز ســيادة القانون وحفظ النظام العام، كما أن هذه النســبة تتوافق مع نســبة العاملين 

ثلــت أكثر من ثلثي مجتمع الــدارســــــــــــــة، بينمــا جــاءت نســــــــــــــبــة العــاملين في جهــاز بقوى األمن الــداخلي والتي م
جهاز  أنشــــــــــــــئمقـارنـة بـالقوى األخرى، ويعزو البـاحـث ذلـك لحـداثـة  %1.1المخـابرات العـامـة األقـل بنســــــــــــــبـة 
وال يزال في مرحلة التأسـيس، كما أن التعيين في هذا الجهاز يحتاج  7183المخابرات العامة، حيث أنشـأ عام 

 ظفين من ذوي القدرات المميزة والمواهب الخاصة والتي يصعب الحصول عليهم. لمو 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس  -
 حسب الجنس  الدراسة عينة توزيع( 2-5)رقم جدول                                   

 النسبة المئوية % العدد الجنس 
 89.6 319 ذكر
 10.4 37 أنثى

 100.0 356 المجموع
 

إناث. ويعزو الباحث  %10.4من عينة الدراسة ذكور، بينما  %89.6( أن ما نسبته 7-5يتضح من جدول )
طبيعة عمل المؤسـسـة األمنية التي أغلب موظفيها من الذكور وذلك لصـعوبة األعمال العسكرية التي  إلىذلك 

ال يمكن لإلناث القيام بها، مثل األعمال القتالية وحراســـة المؤســـســـات على مدار الســـاعة ومرافقة الشـــخصـــيات 
اث دراسة حيث كانت نسبة اإلنكما أن هذه النتيجة تنسجم مع خصائص مجتمع الالقيادية داخل وخارج البالد. 

، وهذه النتيجة تأكد انخفاض نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة. وتعكس %11.3ونسبة الذكور  81.3%
ء الجهاز المركزي لإلحصــــــــا )تقريرهذه النتيجة محدودية مشــــــــاركة اإلناث في القوى العاملة في فلســــــــطين.   

 (. 7183الفلسطيني، 

 المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب -
 

 حسب المؤهل العلمي ( توزيع عينة الدراسة1-1جدول رقم )                           

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 47.5 169 دبلوم متوسط فأقل

 45.2 161 بكالوريوس
 7.0 25 ماجستير
 0.3 1 دكتوراه
 100.0 356 المجموع

من عينة الدراســة مؤهلهم العلمي دبلوم متوســط فأقل، ويعزو  %47.5( أن ما نســبته 4-5يتضــح من جدول )
وجود المعـاهد األمنية والشــــــــــــــرطية والتي تمنح درجة الدبلوم في العلوم األمنية والشــــــــــــــرطية،  إلىالبـاحـث ذلـك 

اهتمام  إلى(. ويعزو الباحث ذلك %52.5ويالحظ أن من يحملون مؤهل علمي بكالوريوس فأعلى هم بنســبة )
العســـــــكريين بتطوير أنفســـــــهم بشـــــــكل علمي وأكاديمي وبما يناســـــــب مراكزهم الوظيفية خاصـــــــة أن ما يزيد عن 

(. عالوة على أن قانون الخدمة 5.5النصـــــف منهم يتقلدون رتب ســـــامية ورتب إشـــــرافيه كما يوضـــــح الجدول )



.5 

 

ولى لترقية الضـــــــباط للرتب يشـــــــترط وجود الدرجة الجامعية األ 7115( لســـــــنة 1لقوى األمن الفلســـــــطيني رقم )
  شرافية وللعمل كضباط.السامية واإل

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة -
 

 حسب سنوات الخدمة ( توزيع عينة الدراسة4-1جدول رقم )                          

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 12.4 44 سنوات 5أقل من 

 37.4 133 81أقل من  إلى 5من 
 44.7 159 85أقل من  إلى 81من 

 5.6 20 سنة فأكثر 85
 100.0 356 المجموع

 

سنوات، بينما  85من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من  %94.5( أن ما نسبته 3-5يتضح من جدول )
 85ويرجع السبب في أن اغلب أفراد العينة تقل سنوات خدمتهم عن  سنة فأكثر. 85سنوات خدمتهم  5.6%
م، وما صاحبها من أحداث 7112التغيرات التي طرأت على وزارة الداخلية في شهر يونيو من العام  إلىسنة 

أثرت هيكلية وأعداد القوى العاملة في وزارة الداخلية بالمحافظات الجنوبية، حيث تم فتح باب التوظيف في 
لة لسد الفراغ الناتج عن أحداث االنقسام وا عادة تشكيل األجهزة األمنية الفلسطينية في غزة، وبالتالي تتناسب محاو 

( عامًا. ومن جهة أخرى بينت النتائج أن ما يقارب 88سنوات الخدمة مع عدد سنوات االنقسام التي تقارب )
يينهم قبل أحداث االنقسام واستمروا بعملهم سنة، فهم ممن تم تع 85من أفراد العينة تزيد خدمتهم عن  5.3%

 دون انقطاع. 

 توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة: -
 حسب الرتبة العسكرية ( توزيع عينة الدراسة1-1جدول رقم)  

 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية
 10.4 37 رتب سامية
 39.9 142 ضابط

 49.7 177 ضابط الصف وأفراد
 100.0 356 المجموع

 

يعملون  %39.9من عينة الدراســــــة يتقلدون رتب ســــــامية،  %10.4( أن ما نســــــبته 5-5يتضــــــح من جدول )
ضـــابط الصـــف وأفراد  %49.7بوظائف إشـــرافيه، وفيما يخص نســـبة ضـــباط الصـــف واألفراد فمثلت ما نســـبته 
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مــا كلمــا ارتفعنــا ألعلى، موهــذا يتفق مع الهيكــل التنظيمي الهرمي للقطــاع األمني الــذي يقلــل عــدد الوظــائف 
دارات القطاع األمني.يعكس جودة في عملية تسكين العسكريين على الهياكل التنظيمي  ة ألجهزة وا 

 توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة -

 حسب المحافظة ( توزيع عينة الدراسة1-1جدول رقم )                          

 النسبة المئوية % العدد المحافظة
 13.5 48 رفح 

 14.6 52 خانيونس 
 12.9 46 الوسطى
 27.5 98 غزة
 31.5 112 الشمال
 100.0 356 المجموع

 

يتبعون  %14.6من عينة الدراســـــــة يتبعون محافظة رفح،  %13.5( أن ما نســـــــبته 3-5يتضـــــــح من جدول )
ويعزو يتبعون محافظة غزة ومحافظة الشمال.  %59يتبعون محافظة الوسـطى،  %12.9محافظة خانيونس، 
وجود عدد كبير من محافظة غزة يعملون في األقسام المركزية والتي تشرف وتتواصل  إلىالباحث هذه النتيجة 

مع بـاقي المحـافظـات، األمر الذي يبرر الفارق الكبير والزيادة في عدد العاملين، مقارنة مع باقي المحافظات، 
لعاملين س لتعاون اوهذا ما يتفق مع مجتمع الدراســـة. وربما زيادة النســـبة في محافظة الشـــمال يعود بشـــكل رئي

 اإلستبانةفي هذه المحافظات بدرجة أكبر في تعبئة 

 توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية -
 

 حسب الحالة االجتماعية ( توزيع عينة الدراسة2-1جدول رقم )                       

 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية
 89.6 319 متزوج
 10.1 36 أعزب
 0.3 1 أخرى 
 100.0 356 المجموع

 

 متزوجين،من عينــة الــدراســـــــــــــــة حــالتهم االجتمــاعيــة  %89.6( أن مــا نســــــــــــــبتــه 2.5يتضــــــــــــــح من جــدول )
حـالتهم االجتمـاعيـة غير ذلك. ويعزو الباحث هذه النتيجة  %0.3حـالتهم االجتمـاعيـة أعزب، بينمـا  10.1%
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طبيعة المجتمع الفلسطيني في العادات والتقاليد والزواج المبكر، ونظرًا للمجتمع الفلسطيني الذي يعتبر  إلى
 ما جعل نسبة المتزوجين مرتفعة.  الزواج م إلىمجتمع محافظ من الناحية الدينية يلجأ 

 :(Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة  1.1
 حساب خالل الخماسي من مقياس ليكرت في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
 الخلية طول على للحصول المقياس في أكبر قيمة على تقسيمه ثم ( ومن3=8-5) المقياس درجات بين المدى
 وذلك) صحيح واحد وهي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقل إلى( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة 1.11=3/5أي )
 :التالي الجدول في موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد

 ( المحك المعتمد في الدراسة8-1جدول رقم) 

 درجة التأييد الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 غير موافق بدرجة كبيرة جداً  20%-36%من  1 – 1.80من 
 غير موافق بدرجة كبيرة 36%- 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 موافقة كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

 موافقة كبيرة جدا 84 %-100%من أكبر  5 – 4.20 أكبر من 
 

 على الحسابية المتوسطات على ترتيباعتمد الباحث  االستجابة، مستوى  على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 المحك حسب الموافقة حدد الباحث درجة وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى  لالستبيان المجاالت مستوى 
 .للدراسة المعتمد

 :اإلستبانةتحليل فقرات  4.1
 :: القيادة التحويليةأوالً 

 تحليل فقرات مجال " التأثير المثالي " -
 .لمعرفة درجة الموافقةT الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبارتم استخدام المتوسط 

 (.1-5النتائج موضحة في جدول )
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لكل فقرة من فقرات مجال  Tوالترتيب اختبار  واالنحراف المعياري والوزن النسبي الحسابي المتوسط( 9-5)رقم جدول

 " التأثير المثالي"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

8.  
يتجاوز عن مصالحة الذاتية بهدف 

 .تحقيق المصلحة العامة
 0.000 19.18 موافق 2 78.93 0.93 3.95

7.  
يتصرف بشكل نموذجي يسعى العاملون 

 .لمحاكاته
 0.000 17.72 موافق 5 75.56 0.82 3.78

4.  
يتصرف بأسلوب يحظى من خالله بثقة 

 واحترام وتقدير العاملين.
 0.000 20.24 موافق 1 79.54 0.90 3.98

3.  
يمتلك القدرة على إقناع العاملين لزيادة 

 .حماسهم للعمل
 0.000 16.27 موافق 4 77.01 0.98 3.85

5.  
يعطى أولوية لبناء مجموعة من القيم 

 المشتركة بين العاملين.
 0.000 15.71 موافق 6 75.52 0.93 3.78

3.  
ركز على تحقيق فهم مشترك لدى ي

 العاملين ألهداف ورسالة الوزارة.
 0.000 19.71 موافق 3 77.12 0.82 3.86

 0.000 23.56 موافق  77.29 0.69 3.86 جميع فقرات المجال معاً 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:1-1من جدول )

ولي المرتبة األ " في يتصرف بأسلوب يحظى من خالله بثقة واحترام وتقدير العاملينالثالثة " وجاءت الفقرة  -
، وهذا يعني أن %79.54ن الوزن النسبي إ( أي 5)الدرجة الكلية من  3.98حيث المتوسط الحسابي يساوي 

ية الشخصية لدى جاذب إلىهناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. ويفسر الباحث هذه النتيجة 
قادة األجهزة األمنية من خالل قناعتهم بان القائد يجب أن بتصرف سلوكيًا كنموذج وقدوة يحتذي به اآلخرون 
وخاصة من المرؤوسين، ومما يدلل على ذلك وجود عدد من القادة الشهداء الذين ضربوا المثل والقدوة في التقدم 

ل الشهيد سعيد صيام والشهيد توفيق جبر والشهيد إسماعيل الجعبري، في مجال العمل اإلداري والميداني أمثا
قائد في ن الكما أن قادة األجهزة األمنية يغلب عليهم التعامل وفق تعاليم اإلسالم الحنيف الذي يحث أن يكو 

 تصرفاته قدوة حسنة. 
 3.78وي ة بين العاملين" يساللفقرة الخامسة "يعطى أولوية لبناء مجموعة من القيم المشترك المتوسط الحسابي  -

، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. ويفسر %75.52أي أن الوزن النسبي 
ن جاءت بالمرتبة األخيرة بوعي القيادات ب ركة وغرس ية بناء ثقافة مشتأهمالباحث النتيجة والتي هي مرتفعة وا 
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العاملون مثل الصدق واألمانة والتفاني وااللتزام بما يتفق مع روح العمل بالقطاعات قيم ومبادئ يشترك فيها 
 األمنية.

أي أن الوزن النسبي  3.86القول بأن المتوسط الحسابي لمجال "التأثير المثالي" يساوي  بشكل عام يمكن -
على فقرات هذا المجال. ، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة على هذا المحور من قبل أفراد العينة 77.29%

ويدل ذلك على أن القادة في المؤسسة العسكرية يمارسون أسلوب التأثير المثالي )الكاريزما( بمستوى مرتفع، 
ها همأ أن عملية اختيار القادة في األجهزة األمنية تتم وفق معايير وشروط خاصة من  إلىويعزو الباحث ذلك 

تأثير التعبئة  إلىميدة )القدوة( ، ويمكن أن يعود السبب في هذه النتيجة أن يتحلى القائد بالسمات األخالقية الح
على أرض  هقفي السلوك وتطبي اً والتوجيه السياسي في وزارة الداخلية على سلوك العاملين مما جعل هناك تغيير 

 ة. يجابيت اإللوكياالواقع، إضافة لوجود مدونات السلوك األخالقي التي تؤكد على االلتزام بأخالقيات المهنة والس
( التي بينت أن مدراء المدارس الثانوية الحكومية يمارسون هذا 7183مع دراسة )كنعان،  واتفقت هذه الدراسة -

( الذي جاء مستوى ممارسة بعد الكاريزما بدرجة كبيرة. ودراسة كل 7181، و)خلف، %25النمط بنسبة عالية 
 ة ألسلوب التأثير( التي أظهرت تمتع القيادات األمنية ممارسة كبير 7113( و )العازمى، 7181من )العطوى، 

( والتي بينت امتالك المدراء العامون في جهاز الشرطة 7185المثالي. كما اتفاق النتائج أيضا مع دراسة )القدرة، 
( التي بينت أن أفراد عينة 7187، ومع دراسة )العزالي، %18.5تأثير المثالي بنسبة عالية الفلسطينية لبعد ال

( والتي 7183واتفقت مع دراسة )عبد العال،  تأثير المثالي بدرجة عالية.الدراسة يرون أن قادتهم يمارسون ال
 (. %18.5بينت ان مستوى ممارسة القيادة التحويلية لمديري مدارس الثانوية بغزة )

( الذي بين أن القيادات السياسية 7185نسبيًا مع بعض الدراسات كدراسة )القانوع،  واختلفت هذه النتيجة -
( والذي 7187، واختلفت أيضًا مع دراسة )الديب، %11.34الفلسطينية تمارس بعد التأثير المثالي بنسبة عالية 

اإلدارية من وجهة نظر بالنسبة للقيادات  %54.8بينت أن ممارسة بعد التأثير المثالي جاء متوسطا بوزن نسبي 
( الذي بينت أن مجال التأثير المثالي 7181أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، ودراسة )الرقب، 

( 7117بالنسبة للقيادات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية، ودراسة )العامري،  %32.32جاء بنسبة متوسطة 
تلفت جزئيًا خية السعودية للتأثير الكاريزمية كانت متوسطة. وكذلك االتي بينت أن ممارسة مديري األجهزة الحكوم

أوضحت أن مستوى ممارسة القيادة التحويلية في القطاع األمني كان بنسبة  ( والتي7183، مع دراسة )أبو عودة
 .(%33.41متوسطة )

 تحليل فقرات مجال " التحفيز الفكري " -
 .درجة الموافقة لمعرفة T المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبارتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف 

 (.81-5النتائج موضحة في جدول )



911 

 

لكل فقرة من فقرات مجال  Tوالترتيب اختبار ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 31-1جدول رقم)
 "التحفيز الفكري"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 26.70 موافق 1 83.27 0.82 4.16 يوجه العاملين للعمل بروح الفريق.  .8
 0.000 18.09 موافق 3 76.89 0.88 3.84 يهتم بتحفيز العاملين لتحقيق أهداف ورؤية الوزارة.  .7
 0.000 18.10 موافق 2 77.68 0.92 3.88 الحماس للعمل لدى العاملين.يعمل على إثارة روح   .4
 0.000 14.06 موافق 5 74.39 0.96 3.72 يشجع العاملين لتحقيق أكثر مما كانوا يتوقعون.  .3
 0.000 16.07 موافق 4 76.50 0.97 3.82 يعمل على توفير إحساس جماعي بالمهام اإلدارية.  .5

 0.000 22.62 موافق  77.75 0.74 3.89 جميع فقرات المجال معاً 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:31-1من جدول )

( أي 5)الدرجة الكلية من  4.16" يواجه العاملين للعمل بروح الفريق " يساوي  المتوسط الحسابي للفقرة األولى -
، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل المبحوثين على هذه الفقرة. ويفسر الباحث %83.27ن الوزن النسبي إ

خبرة القيادة في توجيه العاملين وذلك كونهم من لون وأحد وهناك ترابط قوي بين القيادة والجنود ولقناعتهم  إلىذلك 
هة لواحد والتعاون المستمر لمواجبأن أحد وظائف اإلدارة الرئيسة هي التوجيه لآلخرين للعمل بروح الفريق ا

األزمات ومشاكل العمل، خاصة بانه قد مرت ظروف صعبة من حصار خانق والحروب الصعبة والقاسية مما 
 أكسبهم مهارات تحفيز وتشجيع وتوجيه العاملين بالعمل الجماعي للتغلب عليها.

ن الوزن إأي  3.72كانوا يتوقعون " يساوي يشجع العاملين لتحقيق أكثر مما  المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " -
ن هذه أمنهم على هذه الفقرة. رغم  المستقصي، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل %74.39النسبي 

ين. ويعزو تحسالمازال هناك مساحة يمكن  هتعني أن إنهاال إالفقرة حازت على وزن نسبي ودرجة موافقة مرتفعة 
الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسات العمل الحكومي وخاصة في المؤسسة العسكرية والتي  إلىالباحث ذلك 

وهذا يأتي من  قواعد وقوانين إنهاتلزم الجميع بالتعليمات باعتبارها مسلمات ال تقبل التعديل وينظر إليها على 
مل الموجودة مناقشة األفكار وطرق الععلى  القانون العقيدة العسكرية نفذ ثم ناقش، وبالتالي ال تشجع بشكل كافٍ 

 مسبقًا.
أي أن الوزن النسبي  3.89" يساوي  القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " التحفيز الفكري بشكل عام يمكن  -

، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. وكأحد التفسيرات الممكنة 77.75%
لهذه النتيجة، هو أن القيادة بالمؤسسة العسكرية تحاول تحدي الوضع الراهن وخلق رؤية مستقبلية وتحفيز العاملين 

لكامل تنفيذ التعليمات واألوامر بدقة وااللتزام اعلى تحقيقها. كما إن الثقافة التنظيمية التي تركز على وجوب 
 يعتبر تفسير آخر لهذه النتيجة. 
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( الذي بين أن القيادات السياسية الفلسطينية تمارس 7185مع بعض الدراسات )القانوع،  واتفقت هذه النتائج -
تي بينت امتالك المدراء ( وال7185، ودراسة )القدرة، %14.12بعد االستثارة الفكرية بدرجة موافقة كبيرة بنسبة 

. ومع دراسة )أبو عودة، %18.5العامون في جهاز الشرطة الفلسطينية لبعد االستثارة الفكرية بنسبة عالية 
(. واتفقت مع %28.45( والتي أظهرت ان التحفيز الفكري في القطاع األمني بغزة يمارس بنسبة عالية )7183

( والتي بينت أن التحفيز الفكري كان بنسبة 7183عال، ( و)عبد ال7183نتائج دراسة كل من )كنعان، 
 ( لدي مديري المدارس الثانوية الحكومية.23.31%)

( والتي بينت أن التحفيز الفكري بنسبة أعلى مما توصلت له 7187واختلفت جزئيًا مع دراسة )النجار،  -
تمارس بعد  كاديميةدارية األ( والتي أظهرت أن القيادات اإل7187(، )الديب، %13.13الحالية )الدراسة 

( حيث 7111من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، )عيسى،  %57.8االستثارة الفكرية بنسبة ضعيفة 
أظهرت نتائج عينة الدراسة أن المدير ال يعزز الفعاليات واألنشطة التي تتم داخل المدرسة إلثارة التنافس الشريف 

 . %31.17ارة الفكرية كانت ضعيفة بين العاملين وبالتالي نسبة االستث

 "اإللهاميتحليل فقرات مجال " الدافع  -
 .لمعرفة درجة الموافقة Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار 

 (.88-5النتائج موضحة في جدول )

لكل فقرة من فقرات  Tوالترتيب اختبار ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 33-1جدول رقم )  
 مجال "الدافع اإللهامي"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

8.  
 لوجهاتيشارك العاملين أفكارهم ويستمع 

 .نظرهم عند حل مشاكل العمل
 0.000 19.60 موافق 1 79.77 0.95 3.99

7.  
يشجع جميع العاملين على اكتشاف حلول 

 للمشكالت المعقدة التي تواجه الوزارة.
 0.000 13.84 موافق 3 74.12 0.96 3.71

4.  
 ن و تمرار التعرف على ما يود العاملحاول باسي

 تحقيقه في حياتهم العملية )الوظيفية(.
 0.000 10.40 موافق 5 71.27 1.02 3.56

 0.000 15.56 موافق 2 75.52 0.94 3.78 مهام العمل. نجازيقترح طرقًا جديدة إل  .3

5.  
يتيح الفرصة للعاملين للتفكير في المشاكل 

 السابقة بطرق جديدة.
 0.000 10.47 موافق 4 71.53 1.04 3.58

 0.000 17.40 موافق  74.46 0.78 3.72 فقرات المجال معاً جميع 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:33-1من جدول )

 " للفقرة األولى " يشارك العاملين أفكارهم ويستمع لوجهات نظرهم عند حل مشاكل العملالمتوسط الحسابي  -
، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من %79.77( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من  3.99يساوي 

 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

ويبرر ذلك الباحث من خالل اهتمام قادة األجهزة األمنية على االتصال والتواصل الدائم مع العاملين من خالل 
لهم وهذا  الستماعزرع الثقة في نفوس العاملين والعمل على إشراكهم في المهام اإلدارية وحل مشكالت العمل وا

 كي يكونوا قادة الغد والمستقبل. ينسجم مع مبادئ الشورى ل

ياتهم العملية تحقيقه في ح ون تمرار التعرف على ما يود العاملحاول باسي للفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي  -
من قبل أفراد ، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة %71.27أي أن الوزن النسبي  3.56" يساوي )الوظيفية( 

العينة على هذه الفقرة. ويعزو الباحث ذلك محاولة اإلدارة التوفيق بين أهداف المنظمة واألهداف الخاصة 
بالعاملين بهدف إزالة التعارض المحتمل الذي ينشأ عن تضارب المصالح واألهداف. ويرى الباحث أن هذا قد 

فية يز التي تناسب كل عامل منهم ورسم المسارات الوظيمنها طرق التحف ساليبيساعد في استخدام الكثير من األ
 ية لهم وفق طموحاتهم وتوقعاتهم. والمهن

ن الوزن النسبي إأي  3.72" يساوي  اإللهاميالدافع لمجال " بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي 
دة المجال. ويعزو الباحث ذلك لزيا، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا 74.46%

هم مساحة أكبر من حرية التصرف وتشجيعهم على ئعطاا  مستوى التفويض من قبل القادة تجاه مرؤوسيهم و 
كة واستثارة طاقاتهم الفكرية نحو تحسين العمل بالتفكير بالمشكالت والمشار  األداءابتكار طرق جديدة في تحسين 

لقطاع األمني الجديدة نحو االرتقاء بالعمل العسكري وتقديم الخدمة للمواطن في حلها، وهذا ينسجم مع توجهات ا
قضايا  في التعامل مع اإلبداعلتجريب مداخل جديدة و  ون ولة ويسر، وبالتالي يعمد العاملبشكل أفضل وبسه

 المؤسسة. 

الشـــــرطة الفلســـــطينية في جهاز  يين( والتي بينت امتالك المدراء العام7185واتفقت مع نتائج دراســـــة )القدرة،  -
( التي أظهرت أن مســـــــتوى توافر ســــــــلوك 7181، ودراســــــــة )العطوي، %18.4بنســـــــبة  اإللهاميلبعد الحافز 

مرتفعًا،  األردنية كان اإلنشــــــائيةلدى المديرين العامين في شــــــركات البالســــــتيك للصــــــناعات  اإللهاميالتحفيز 
 إللهاميافز ابالجامعة اإلســـالمية بغزة تتمتع بالح كاديمية( والتي بينت أن القيادات األ7181ودراســـة )خلف، 

 اإللهامي( التي بينت أن الدافع 7183. واتفقت كذلك مع دراســة )أبو عودة، %21.21بدرجة كبيرة بمتوســط 
 اإللهامي( بوالتي أظهرت أن مســـــــتوى الدافع 7183(. ومع )عبد العال، %28.38كان بوزن نســـــــبي مرتفع )

 (.%23.31كان بمستوى عال )
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( والتي جاءت نتائج توافر الدافع 7187وكما اختلفت هذه النتائج نسـبيًا مع بعض الدراسات كدراسة )النجار،  -
توافر  اإللهامي ع( والتي بينت الداف7185(. واختلفت مع دراسة )القانوع، %12.87بمستوى مرتفع ) اإللهامي

موجود بــدرجــة  اإللهــاميلحــافز فر ســــــــــــــلوك اا( التي بينــت أن تو 7111(. )بن حمــدان، %11.13بنســــــــــــــبــة )
بالنســــــبة للقيادات اإلدارية في  اإللهامي( التي بينت توافر ســــــلوك الحافز 7181متوســــــطة، ودراســــــة )الرقب، 

( التي أظهرت أن ممارســـة 7188، ودراســـة )الغامدي، %32.3الجامعات الفلســـطينية كان بمســـتوى متوســـط 
بدرجة متوســــــــطة، ودراســــــــة )العامري،  اإللهاميالحافز القيادات بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة لســــــــلوك 

درجة ب ةموجود اإللهامي( التي بينت أن ممارســــــــــة المديرين في األجهزة الحكومية الســــــــــعودية للتحفيز 7117
 متوسطة.

 تحليل فقرات مجال " االعتبارات الفردية " -
 .لمعرفة درجة الموافقة Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار 

 (.87-5النتائج موضحة في جدول )

 لكل فقرة من فقرات مجال "االعتبارات الفردية" Tوالترتيب اختبار ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 37-1جدول رقم )  

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

8.  
يســـــتمع باهتمام آلراء العاملين واحترم 

 قناعاتهم.
 0.000 20.70 موافق 1 80.23 0.92 4.01

7.  
الحاجات الشــــــــخصــــــــية يهتم بإشــــــــباع 

 للعاملين.
 0.000 10.02 موافق 6 70.48 0.98 3.52

4.  
يتعـــــامـــــل مع كـــــل فرد من العـــــاملين 

 بطريقة مناسبة له.
 0.000 16.23 موافق 4 76.24 0.94 3.81

3.  
يبدى اهتمامًا شخصيًا بالعاملين الذين 

 ال يحظون بالقبول لدى زمالئهم.
 0.000 10.35 موافق 5 71.50 1.03 3.58

5.  
يعبر عن تقــــــديره للعــــــاملين عنــــــدمــــــا 

 ينجزون عماًل جيدًا.
 0.000 19.11 موافق 2 79.21 0.95 3.96

3.  
يعطي انتباهًا شـخصيًا للعاملين الذين 

 لديهم قدرات تميزهم عن غيرهم.
 0.000 17.57 موافق 3 78.09 0.97 3.90

 0.000 20.60 موافق  76.03 0.73 3.80 جميع فقرات المجال معاً 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:37-1جدول )من 

 المتوسط الحسابي للفقرة األولى "يستمع باهتمام آلراء العاملين واحترم قناعاتهم" يساوي  -
، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل %80.23( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.01

ن القيادة تعي تمامًا بأن هناك ضرورة للسماع للعاملين أأفراد العينة على هذه الفقرة. ويعزو الباحث ذلك 
 ن يعبر عنها. أله حاجاته والتي يريد  اً نسانإولمقترحاتهم باعتبار كل منهم 

أي أن الوزن  3.52المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يهتم بإشباع الحاجات الشخصية للعاملين " يساوي  -
قة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. وُيرجع الباحث ، وهذا يعني أن هناك مواف%70.48النسبي 

هذا األمر لحرص القادة على إشباع الحاجات الشخصية للعاملين ومعرفة همومهم والعمل على التخفيف 
منها قدر المستطاع وهذا ينبثق من الوازع الديني الموجود عند القادة. إن هذه النتيجة تدلل على معرفة 

دراك القا دة بأن لكل موظف طموحاته وأهدافه الخاصة التي تختلف عن غيره والتي تعمل على ربطها مع وا 
إشباع باحة و الر بشباعها حتى يستطيع المرؤوس أن يعمل ولديه شعور إرسالة وأهداف المؤسسة والتي يجب 

براهام ويات إلسلم األول حاجاته وبالتالي يحقق ما يطلب منه من مهام على الوجه األكمل، وهذا يتفق مع
 ماسلو. 

أي أن الوزن  3.80القول بأن المتوسط الحسابي لمجال " االعتبارات الفردية " يساوي بشكل عام يمكن  -
، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. ويعزو الباحث %76.03النسبي 
اهتمام القادة باألفراد وأن البعد اإلنساني حاضر في التعامل مع العسكريين بالرغم من طبيعة العمل  إلىذلك 

العسكري، وكذلك حرص القادة على تفهم حاجات المرؤوسين كل على حده سواء كانت هي حاجات تطويرية 
نقاط  لوبة منهم وتطويرية وذلك لمساعدة المرؤوسين مثل تدريب المرؤوسين للقيام باألعمال المطأساسأو 

قوتهم والتخلص من نقاط ضعفهم، بما يعزز ثقة العسكريين في أنفسهم ويزيدهم قدرة على تحمل مسئولياتهم 
  وأداء واجباتهم.

( التي أظهرت ممارسة القيادات الفلسطينية لبعد 7185الحالية مع دراسة )القانوع،  واتفقت نتائج الدراسة -
( والتي أظهرت ان نتائج 7183، وتتنفق مع دراسة )أبو عودة، %13.78مرتفعة االعتبارات الفردية بدرجة 

( التي وضحت ان نسبة 7183(. ودراسة )عبد العال، %28.41االعتبارات الفردية كانت بمستوي مرتفع )
( أظهرت أن 7181(. ودراسة )خلف، %23.71االعتبارات الفردية لدي مديري المدارس الثانوية كانت )

 بالجامعات الفلسطينية بغزة تتمتع بمراعاة االعتبار الفردي للمرؤوسين.  كاديميةاأل القيادات
تمارس بعد االستثارة  كاديمية( والتي أظهرت أن القيادات اإلدارية األ7187)الديب،  واختلفت مع دراسة -

زئيًا لدراسة جمن وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، كما واختلفت نتيجة ا %57.8الفكرية بنسبة ضعيفة 
( التي أظهرت توافر بعض االعتبارات الفردي لدى القيادات 7185مع بعض الدراسات كدراسة )القانوع، 

( والتي كان 7187(.  واختلفت نسبيًا مع )الغزالي، %13.78السياسية الفلسطينية بنسبة عالية جدًا )
 (.%15مستوى توافر بعد االعتبارات الفردية )
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 القيادة التحويلية تحليل جميع فقرات

 .لمعرفة درجة الموافقة Tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب واختبار 
 (.84-5النتائج موضحة في جدول )

 لكل فقرة من فقرات " القيادة التحويلية" Tوالترتيب اختبار ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 31-1جدول رقم)

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 23.56 موافق 2 77.29 0.69 3.86 التأثير المثالي
 0.000 22.62 موافق 1 77.75 0.74 3.89 التحفيز الفكري 

 0.000 17.40 موافق 4 74.46 0.78 3.72 اإللهاميالدافع 
 0.000 20.60 موافق 3 76.03 0.73 3.80 االعتبارات الفردية

           0.000 23.55 موافق  76.42 0.66 3.82 القيادة التحويلية بشكل عام

)الدرجة الكلية من  3.82يساوي  المتوسط الحسابي لجميع فقرات القيادة التحويلية( تبين أن 84-5جدول) -
وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على الفقرات  ،%76.42( أي أن الوزن النســـــــــبي 5

، يليه بعد التأثير المثالي بنســبة %22.1وجاء في المرتبة األولى لبعد التحفيز الفكري بنســبة  .بشــكل عام
فقد جاء  اإللهـامي، أمـا البعـد الرابع الـدافع %23ت الفرديـة ، ثم في المرتبـة الثـالثـة لبعـد االعتبـارا22.7%

عي و  إلى، ويعزو الباحث توفر ممارســـــة القيادة التحويلية بدرجة كبيرة %23.3في المرتبة األخيرة بنســـــبة 
لقيادة، واالتجاهات الحديثة ل ســاليبقطاع األمني من كافة المســتويات اإلدارية بالمفاهيم واألالالقيادات في 

ويدلل ذلك ما شـــــــــــهده القطاع األمني من تطوير مســـــــــــتمر لقدرات ومهارات العاملين به، وذلك من خالل 
البرامج التعليمية والتدريبية واالبتعاث الداخلي والخارجي الكتســــاب المعارف والمهارات القيادية، باإلضــــافة 

 تركز على القيادة والتأثير في االخرين.تعزيز مراكز التدريب بالوزارة التي  إلى
( بينت ممارســـــة القيادة التحويلية لمدراء 7185مع بعض الدراســــات كدراســــة )القدرة،  واتفقت هذه النتائج -

أن درجة  إلى ( والتي أشـــــارت7183، دراســـــة )عبد العال، %21جهاز الشـــــرطة الفلســـــطينية بغزة بنســـــبة 
(. ودراســـــــــــــة %25.71مديري المدارس الحكومية الثانوية كانت )ممارســـــــــــــة المدراء للقيادة التحويلية لدى 

( والتي بينت تمتع القيادات األمنية بوزارة الداخلية الســــــــــعودية لممارســــــــــة ســــــــــلوك القائد 7113)العازمي، 
( والتي بينت أن ممارســة القيادة التحويلية كانت مرتفعة 7183التحويلي بدرجة كبيرة، ودراسـة )أبو عودة، 

( التي أشارت ممارسة رؤساء األقسام األكاديميين في الجامعة 7181(. ودراسة )خلف، %31.35بنسبة )
أن القيادات بقيادة حرس الحدود  إلى( التي تشــير 7188، ودراســة )الغامدي، %11اإلســالمية بغزة بلغت 
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أن ( ب7184، ودراســـــة )الشـــــكرة، %14بمنطقة مكة المكرمة يمارســـــون الســـــلوك القيادي التحويلي بنســـــبة 
 تسود ممارسة خصائص وسمات القيادة التحويلية للقيادات باإلدارة العامة للمرور بالرياض. 

القيادة الســــياســــية الفلســــطينية تمارس النمط  أن ( التي بينت7185ودراســــة )القانوع،  واختلفت مع دراســـة -
القيادة  ( والتي أوضــــــــــــــحت أن7187(، ومع دراســــــــــــــة )النجار، %15.35التحويلي بـدرجـة مرتفعـة جـدًا )

( التي بينت أن الســــــلوك القيادي 7117(. واختلفت أيضــــــًا )العامري، %13.14التحويلية كانت بنســــــبة )
( التي بينت أن القيادات 7111مســـــــــــتوى تطلعات الموظفين، ودراســـــــــــة )الغامدي،  إلىالتحويلي ال يرقى 

وكذلك دراســــــــة )عيســــــــى،  في الجامعات الســــــــعودية تمارس القيادة التحويلية بدرجة متوســــــــطة، كاديميةاأل
( التي بينت أن ممارســــــــة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة بنســــــــبة 7111
 .%31أقل من 

 ياإلبداع : السلوكثانياً 

لمعرفة درجة الموافقة.  Tتم اســـتخدام المتوســـط الحســـابي واالنحراف المعياري والوزن النســـبي واختبار 
 (. 83-5النتائج موضحة في جدول )

 "ياإلبداعالسلوك  لمحور" Tوالترتيب اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي  (34-1) جدول رقم

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

8.  
يبحث عن كل ما هو جديد 
ويضــــــــــــــع أكثر من حـــــــل 

 للمشكلة.
 0.000 17.24 موافق 2 77.53 0.96 3.88

7.  
يشــــــــــــــارك العاملين في حل 
 المشكالت بشكل مثالي. 

 0.000 13.84 موافق 12 74.42 0.98 3.72

4.  
يستفيد من خبرات العاملين 

 في حل المشكالت.
 0.000 16.76 موافق 3 76.82 0.94 3.84

3.  
يســـتخدم أنماطًا مختلفة في 

 عالج المشكالت.
 0.000 12.56 موافق 21 72.71 0.95 3.65

5.  
يضــــــع أكثر من بديل أثناء 
الدراســــــــــة والتحليل الختيار 

 البديل األفضل.
 0.000 13.35 موافق 16 73.62 0.96 3.68
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

3.  
يتم اتخاذ القرار المناســــــــــب 

 وفي الوقت المناسب.
 0.000 14.60 موافق 8 74.75 0.95 3.74

2.  
يتفـــاعـــل بـــاإليجـــاب مع أي 

ـــــــةاإلمـن األفكـــــــار  ـــــــداعي  ب
 الجديدة.

 0.000 15.71 موافق 6 75.79 0.95 3.79

1.  
يـتم تشــــــــــــــجيع المبـــــــادرات 

 .ةبداعياإلالفردية لألفكار 
 0.000 12.27 موافق 17 73.33 1.02 3.67

1.  
يطور العالقــــات مع خبراء 

 في مجال اإلدارة.
 0.000 14.23 موافق 11 74.46 0.96 3.72

81.  
يبــذل جهــد للتواصــــــــــــــل مع 
أفراد المجتمع داخــل الوزارة 

 وخارجها.
 0.000 14.65 موافق 7 75.13 0.97 3.76

88.  
ُيسـخر العالقات الشخصية 

 من أجل تطوير العمل.
 0.000 15.53 موافق 4 75.98 0.97 3.80

87.  
ـــــديم تقرير مكتوب  يقوم بتق
حول األفكــــار والمقترحــــات 

 للعاملين.الجديدة 
 0.000 10.94 موافق 27 71.79 1.01 3.59

84.  
يرغـــب العـــاملين في تعزيز 
عالقــــــات جـــــــديــــــدة تخـــــــدم 

 العمل.
 0.000 12.94 موافق 15 73.75 0.99 3.69

83.  
يســــــــــــــتخـــدم االتصــــــــــــــــاالت 
الرســــــــــمية وغير الرســــــــــمية 

 العمل. نجازإل
 0.000 15.03 موافق 5 75.94 1.00 3.80

85.  
يــأخــذ القرارات الهــامــة عنــد 

 المعلومات المطلوبة.توفر 
 0.000 24.25 موافق 1 81.43 0.83 4.07

83.  
ـــــــب روح الــــمــــغـــــــامــــرة  يــــغــــل
والمخــــاطرة عنــــد العــــاملين 

 في الوزارة.
 0.000 11.90 موافق 25 72.34 0.97 3.62
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

82.  
يتم دعم العاملين المبادرين 

 .ياإلبداعفي العمل 
 0.000 12.43 موافق 20 72.80 0.96 3.64

81.  
يـتـم اســــــــــــــتـغـالل األفكـــــــار 
ـــــــة في  ـــــــدة والـجـريـئ الـجـــــــدي

 مجابهة المخاطر.
 0.000 12.02 موافق 23 72.51 0.96 3.63

81.  

يوفر لـــدى العـــاملين القـــدرة 
ــــاءة في تقــــديم أفكــــار   اً والكف
ـــــــاً  ـــــــل تحـــــــدي ـــــــدة تـمث  جـــــــدي

 للمخاطر.

 0.000 11.79 موافق 26 72.26 0.97 3.61

71.  
يـتـم اتـخـــــــاذ القرارات غير 
المتوقعــة بهــدف تحســــــــــــــين 

 العمل.
 0.000 12.25 موافق 19 72.78 0.97 3.64

78.  
ــــكـــــــار  ــــت يــــعــــمـــــــل عــــلــــى اب

والطرق المبتكرة  ســــــاليباأل
 تحسبًا ألي مخاطر.

 0.000 13.51 موافق 14 73.85 0.96 3.69

77.  
ـــحـــوافـــز  ـــــــديـــم ال ـــتـــق ـــوم ب ـــق ي
 ألصحاب األفكار الجديدة.

 0.000 10.23 موافق 24 72.43 1.14 3.62

74.  
يرغــب العــاملين في العمــل 

 الجماعي. اإلبداعبروح 
 0.000 13.79 موافق 10 74.52 0.99 3.73

73.  
ات جـــراءيــتــخــلــص مــن اإل

الروتينية المعقدة التي تمنع 
 .بداعيةاإلانطالق األفكار 

 0.000 8.26 موافق 29 69.60 1.09 3.48

75.  
يشــــــــــــــجع العـــــاملين لتقـــــديم 

 مبادرات جديدة. 
 0.000 11.48 موافق 22 72.63 1.03 3.63

73.  
يحــث العــاملين على التعلم 
واكـــــــتســـــــــــــــــــــاب مـــــــهـــــــارات 

 متخصصة.
 0.000 13.10 موافق 13 74.25 1.01 3.71
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

72.  
يــقــوم بــتــحــفــيــز الــعـــــــامــلــيــن 
بخصــــــــــــــوص البحــــــث في 

 القضايا غير المألوفة.
 0.000 9.11 موافق 28 69.91 1.02 3.50

71.  
يتم تصــــــــــــــويـــــــب األفكـــــــار 
الخـاطئـة لـدى العاملين أواًل 

 بأول.
 0.000 14.06 موافق 9 74.60 0.97 3.73

71.  
 العاملين على يتم تشـــــــــجيع

ـــــــة  ـــــــديم أفكـــــــار ابتكـــــــاري تق
بداعيةو   .ا 

 0.000 11.52 موافق 18 73.16 1.07 3.66

 0.000 18.65 موافق == 73.99 0.71 3.70 بشكل عام ياإلبداع السلوك
 ( والـذي يبين آراء أفراد عينة الدراســــــــــــــة على فقرات المحور الثاني83-5من النتـائج المبينـة في الجـدول ) -

  ما يلي:" يمكن استخالص ياإلبداعالسلوك 

يـأخـذ القرارات الهـامـة عنـد توفر المعلومـات المطلوبة " في المرتبة األولى حيث ( " 85جـاءت الفقرة رقم ) -
، وهذا يعني أن %81.43ن الوزن النسبي إ( أي 5( )الدرجة الكلية من 3.12يساوي )المتوسط الحسابي 

يعــة العمــل طب إلىالبــاحــث هــذه النتيجــة  يعزوهنــاك موافقــة كبيرة من قبــل افراد العينــة على هــذه الفقرة. 
حســــــاســــــية لوذلك  ،العســــــكري التي تعتمد على جمع المعلومات من أكثر من مصــــــدر عند اتخاذ أي قرار

بما يعود ذلك التباع القادة األســــــــــــلوب الوزارة. ور في مصــــــــــــالح المواطنين والعاملين بالعمل األمني وتعلقه 
العلمي عنـــد اتخـــاذ القرارات والـــذي يعني جمع المعلومـــات الالزمـــة وتوليـــد عـــدد من البـــدائـــل ودراســــــــــــــتهـــا 

 باستفاضة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.
يبحث عن كل ما هو جديد ويضع أكثر من حل للمشكلة" في المرتبة الثانية حيث  وجاءت الفقرة األولى "  -

، وهذا يعني أن %77.53ن الوزن النسبي إ( أي 5( )الدرجة الكلية من (3.88المتوسط الحسابي يساوي 
خبرة والممارســــــــة ال إلىهناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. ويعزو الباحث هذه النتيجة 

ت وحروب وحصــار التي تتطلب العملية لقادة األجهزة األمنية وخاصــة في قطاع غزة التي مرت بعدة أزما
 إيجاد حلول بديلة واعتماد أسلوب السيناريوهات والتي تراعي حاالت عدم التأكد وضغوط العمل المختلفة.

ات الروتينيـــة المعقـــدة التي تمنع انطالق األفكـــار جراءيتخلص من اإل ( "72-73وجـــاءت الفقرتين رقم ) -
ث في القضـــــايا غير المألوفة" في المرتبة األخيرة حي يقوم بتحفيز العاملين بخصـــــوص البحث ، "بداعيةاإل

، %69.60ن الوزن النســـــبي إ( أي 5( )الدرجة الكلية من 3.50(، )3.48المتوســـــط الحســـــابي يســـــاوي )
، وهذا يعني أن هناك موافقة تزيد عن المتوسطة بقليل من قبل أفراد العينة. ويفسر الباحث ذلك 69.91%
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يعاني منه قطاع غزة منذ عشــــــر ســــــنوات مما يقف عائق أمام  الذيالوضــــــع االقتصــــــادي والحصــــــار  إلى
ات الروتينية. ويري الباحث أن طبيعة العمل األمني والعســـــكري يغلب جراءتطوير العمل والتخلص من اإل

إدارية حديثة مثل إعادة هندســــــــــة  أســــــــــاليبعليه الروتين والتكرار لحد ما يمكن التخلص منها باســــــــــتخدام 
تطلـب المهـارات وتكلفتهـا عـاليـة ممـا يمثـل عـائقًا أمام ذلك، أما بالنســــــــــــــبة للتحفيز فعدم العمليـات ولكنهـا ت

 قلة التحفيز وعدم وضوح الرؤية بشكل كامل.  إلىاستقرار الوضع السياسي واألمني في قطاع غزة يؤدي 
النسبي ن الوزن إأي  3.70يساوي  ياإلبداعبشكل عام يمكن القول أن المتوسط الحسابي لمحور السلوك  -

 ، وهذا يعني أن هناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المحور. 73.99%
 األمنو رضــــــــــــــا المبحوثين عن القيـادة في األجهزة األمنيـة بوزارة الـداخليـة  إلىويعزو البـاحـث هـذه النتيجــة 

لديهم  يداعاإلبالوطني وعن بيئة العمل المحيطة بهم في الوزارة، والتي تعمل بدورها على تعزيز الســــــلوك 
 الوطني. ومن الجدير ذكره أن هذه النسبة واألمنبما يحقق نهوضًا أعلى بالعمل األمني في وزارة الداخلية 

دوق لحرية التفكير والتفكير خارج الصن العمل الجاد نحو االرتقاء بمزيد من إطالق العنان تمكن منالعالية 
يجاد الحلول  وعدم  افة التعلم المســـــــتمرثقغير المألوفة للمشـــــــكالت وهذا يســـــــتلزم معه ترســـــــيخ  بداعيةاإلوا 

 المعاقبة على األخطاء الناتجة عن التجريب.

متوافر في كليات  ياإلبداعن السلوك أ( والتي بينت 7183السابقة مثل )عبيدة،  واتفقت الدراسـة مع الدراسـات -
( والتي أكدت أن درجة تطبيق 7185(. وانســـــجمت مع )الحويحي، %21.11المجتمع المتوســـــط بغزة بدرجة )

( 7184، (. ومع دراســــــــة )الجلولي%17كانت ) اإلداري في الجامعات الفلســــــــطينية العامة والخاصــــــــة اإلبداع
 مية العليا بالجزائر.في المؤسسات التعلي (%21) ياإلبداعوالتي وضحت أن نسبة السلوك 

في الخدمات الطبيبة  ياإلبداع( والتي أظهرت أن نســبة الســلوك 7185)أبو ناموس،  واختلفت مع دراســة -
ن مســـــتوى أ( والتي بينت 7185(. وأيضـــــا اختلفت مع نتائج دراســـــة )صـــــالح، %51.34العســـــكرية غزة )
 (. %53.15لدى مدراء وزارة الصحة بغزة ) ياإلبداعممارسة السلوك 

 :اختبار فرضيات الدراسة 1.1
 أساليب بين( α ≤ 1.11عند مستوى الداللة ) إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  الفرضية الرئيسة األولى:

 الوطني. واألمنخلية الدا وزارة في ياإلبداع السلوك مستوى  وتعزيز التحويلية القيادة

 التالي يوضح ذلك:، والجدول معامل بيرسون لالرتباطالختبار هذه الفرضية تم 
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ية في وزارة الداخل ياإلبداعالقيادة التحويلية وتعزيز مستوى السلوك  أساليب( معامل االرتباط بين 31-1جدول رقم )
 الوطني واألمن

 الفرضية
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 التأثير المثاليبين  α ≤ 0.05 داللة ى عند مســـتو  إحصـــائيةتوجد عالقة ذات داللة 
 الوطني. واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعوتعزيز مستوى السلوك 

.825 *0.000 

 التحفيز الفكري  بين α ≤ 0.05 داللة ى عند مســتو  إحصــائيةتوجد عالقة ذات داللة 
 الوطني.  واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعوتعزيز مستوى السلوك 

.843 *0.000 

 اإللهاميالدافع بين  α ≤ 0.05 داللة ى عند مســتو  إحصــائيةتوجد عالقة ذات داللة 
 . الوطني واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعوتعزيز مستوى السلوك 

.873 *0.000 

االعتبارات بين  α ≤ 0.05 داللة ى عند مســــــــــتو  إحصـــــــــائيةتوجد عالقة ذات داللة 
 الوطني واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعوتعزيز مستوى السلوك  الفردية

.877 *0.000 

القيادة  أســاليببين  α ≤ 0.05 داللة ى عند مســتو  إحصــائيةتوجد عالقة ذات داللة 
 الوطني واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعالتحويلية وتعزيز مستوى السلوك 

.956 *0.000 

 .α ≤  0.05داللة ى الرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

 1.111.( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية )956.( أن معامل االرتباط يساوي 85-5جدول )يبين  -
القيادة  أساليببين  إحصائيةوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  0.05وهي أقل من مستوى الداللة 

ممارسة  تدكلما زاالوطني. مما يعني  واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعالتحويلية وتعزيز مستوى السلوك 
، إللهامياالقيادات بقوي األمن الفلسطيني للسلوك القيادي التحويلي بأبعاده المختلفة )التأثير المثالي، الدافع 

 إلىجة بشكل عام. ويعزو الباحث هذه النتي ياإلبداعالتحفيز الفكري، االعتبارات الفردية( تحسن السلوك 
 يإلبداعافة تظهر مثل الدعم أو التحفيز الذهني مما يؤثر على السلوك ها المختلأساليبأن القيادة التحويلية ب

ات العمل الحالية. ومع ذلك، إجراءللموظفين من خالل خلق أفكار وحلول جديدة، والتفكير وا عادة صياغة 
حفز الموظفين على االستفادة من قدراتهم من أجل البحث عن أفكار جديدة لتحسين تإن القيادة التحويلية 

م والتوجيه، جنب مع الدع إلىالعمليات والمنتجات والخدمات. إن القائد التحويلي عبر التحفيز الفكري جنبًا 
اكل حل المشوالتدريب الذي يقدمه لمرؤوسيه، هي من العوامل المحتملة إلعادة تنظيم المعلومات من أجل 

، وتنفيذ أفكار جديدة في إعداد العمل اليومي. وكتفسير آخر للعالقة المتوقعة بين القيادة األداءوتعزيز 
فإن القيادة التحويلية التي تركز أيضا على خلق االلتزام ورؤية مشتركة ونظرة  ياإلبداعالتحويلية والسلوك 

ير مبتكرة للموظفين اآلخرين في المنظمة. وهذا التفسمتفائلة ألعضائها من أجل تعزيز وترويج أفكارهم ال
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( من أن القيادة التحويلية هم بمثابة وكالء التغيير Waldman & Bass, 1991ينسجم مع ما ذكره )
 نجازوالذين يبادرون ويطبقون ويؤسسون توجهات جديدة في المنظمة بالتعاون مع المرؤوسين لديه إل

 وأفكار جديدة.  داعيةإبممارسات وأداء معتمد على رؤى 
، ودراسة (Li, Zhao and Begley ,2015)واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مثل دراسة  -

(Slåtten and Mehmetoglu ,2015)  وكذلك مع دراسةAkbar1 , Sadegh , and Roshanak 
ع العديد التنظيمي. وتتفق أيضًا م اإلبداعفي  إيجابي( والتي بينت أن القيادة التحويلية لها أثر (2015 ,

ان وزارة اإلداري بديو  اإلبداعًا بإيجابي( والتي أوضحت أن العالقة التحويلية ترتبط 7113دراسة )العازمي، 
( والتي بينت أن القيادة اإلدارية الناجحة 7188الداخلية بالسعودية. واتفقت كذلك مع دراسة )نوري وجمعة، 

اإلداري في جامعة ديالي. وجاءت النتيجة منسجمة ومتوافقة مع دراسة  اإلبداعتؤثر تأثيرًا معنويًا في 
( حيث تناولت مديري النشاط الرياضي في الجامعات األردنية والتي بينت وجود عالقة 7187)الخريسات ، 

وضحت أ اإلداري واتفقت مع الكثير من الدراسات والتي اإلبداعدالة احصائيًا بين القيادة التحويلية وسلوك 
( والتي بينت 7185على الكثير من العوائد التنظيمية مثل دراسة )القدرة،  يجابيتأثير القيادة التحويلية اإل

( والتي بينت وجود عالقة طردية 7181على تمكين العاملين، )العطوي،  إيجاباً  تؤثرأن القيادة التحويلية 
 ألداءابين واقع ممارسة القيادات باإلدارة العامة للمرور للسلوك التحويلي وتحسين  إحصائيةذات داللة 

 بين توافر إحصائية( والتي بينت وجود عالقة طردية قوية ذات داللة 7185للعاملين، ودراسة )الحربي، 
رق العمل ف سمات القائد التحويلي لدى الضباط العاملين بالمديرية العامة بالدفاع المدني وواقع تطوير

للقيادة التحويلية بأبعادها:  إحصائية( والتي بينت وجود أثر ذي داللة 7187بالمديرية، ودراسة )الغزالي، 
)التأثير المثالي، التحفيز، االعتبارية الفردية، التحفيز الفكري، التمكين( على فاعلية اتخاذ القرارات في 

 إحصائية( والتي أظهرت وجود عالقة طردية ذات داللة 7188شركات التأمين األردنية، ودراسة )الغامدي، 
بين السلوك القيادي التحويلي بأبعاده األربعة ومستويات الوالء التنظيمي لدي الضباط الميدانيين، كما اتفقت 

بين مستوى ممارسة الرؤساء  إحصائية( والتي بينت وجود عالقة ذات داللة Luton, 2010مع دراسة )
 تحويلية بأبعاده األربعة ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس. ألبعاد القيادة ال

، إللهامياالقيادة التحويلية )التأثير المثالي، التحفيز الفكري، الدافع  أساليبتؤثر  الفرضية الرئيسة الثانية:
لدى منتسبي  ياإلبداع( في السلوك α ≤1.11عند مستوى ) إحصائيةاالعتبارات الفردية( تأثيرا ذو داللة 

 الوطني. واألمنوزارة الداخلية 

 الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد، والجدول التالي يوضح ذلك:
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  ( تحليل االنحدار المتعدد31-1جدول رقم ) 

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
 0.078 1.766 0.190 الثابتالمقدار 

 0.008 2.656 0.115 التأثير المثالي
 0.000 3.543 0.151 التحفيز الفكري 

 0.000 8.321 0.325 اإللهاميالدافع 
 0.000 7.886 0.333 االعتبارات الفردية

ل=  1.111 معامل االرتباط =  1.224معامل التحديد الُمعدَّ
 1.111االحتمالية = القيمة  F  =411.273قيمة االختبار 

 ( يمكن استنتاج ما يلي:31-1من النتائج الموضحة في جدول )

من التغير في  %22.4، وهذا يعني أن 1.224، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 1.111معامل االرتباط =  -
رى تؤثر في عوامل أخ إلىتم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع  ياإلبداعالسلوك 
 . الوطني واألمنلدى منتسبي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك 

مما يعني رفض  1.111القيمة االحتمالية تساوي  ، كما أن411.273المحسوبة بلغت  Fر قيمة االختبا -
 ياإلبداعالسلوك و  القيادة التحويلية أساليببين  إحصائيةالفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة 

 . الوطني واألمنلدى منتسبي وزارة الداخلية 
 "عتبارات الفردية، االاإللهاميالتأثير المثالي، التحفيز الفكري، الدافع تبين أن كافة المتغيرات المستقلة "  -

افر سمات وتفسر هذه النتيجة بأن تو  .الوطني واألمنلدى منتسبي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك  تؤثر في
ز من دورهم يعز  العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني الشق العسكري وخصائص القائد التحويلي لدى 

 القيادي واإلداري مما يسهم في تطوير المؤسسة. 
ب قيمة " حس الوطني واألمنلدى منتسبي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك ية المتغيرات المؤثرة في " أهم -

 أثير المثالي.التوأخيرا التحفيز الفكري، ومن ثم االعتبارات الفردية، ومن ثم  ،اإللهاميهي: الدافع  tاختبار 
أن متطلبات القيادة التحويلية والمتمثلة بأبعادها األربعة تقوم بالتأثير في العاملين  إلىويعزو الباحث ذلك 

، األعمال على أكمل وجه إنجازمما يكسبهم مهارات وقدرات وكذلك مشاعر وسلوكيات كلها تدفع باتجاه 
  والقيام بما هو مطلوب من مهام بالطريقة الصحيحة.
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 معادلة االنحدار:
)الدافع  + 0.325 )التحفيز الفكري( 0.151+  )التأثير المثالي( 1.885+  1.811 =ياإلبداعالسلوك 
 )االعتبارات الفردية( 0.333 +( اإللهامي

قيادية األخرى نماط الاأللخصائص القيادة التحويلية والتي تتميز عن غيرها من  ويعزو الباحث هذه النتيجة -
لهامهم ودفعهم للطرق إمن خالل  نجازالموظفين على اإلحيث القيادة التحويلية تقوى طاقات وقدرات 

بما يفوق التوقعات. كما يرجع السبب في هذا التأثير بأن القيادة  األداءاالبتكارية، وتحقيق مستوى من 
التحويلية تعمل على بناء الثقة بين أعضاء المنظمة والقياديين والذي يشتركون برؤية مشتركة وموحدة وخلق 

ذلك، فإن هذا النوع من القادة عادة ما يكون ويعزز االتصاالت  إلىتنظيمي. وباإلضافة حساس جماعي إ
الداخلية والخارجية الجيدة، وعالقة الثقة، وبالتالي يسمح لتبادل المعرفة وتوليد أفكار جديدة بين العاملين 

حفز وتضع ت اإللهاميافع . والقيادة التحويلية وعبر الدبداعيةاإليجابًا في السلوكيات إمما يحسن ويؤثر 
 بداعًا في حل المشكالت. ولعل تفسيرإاألهداف وتلهمهم ليكونوا أكثر  نجازأمام التحديات إل ينالمرؤوس

خالل  لدى الموظفين من اإلبداعلظهور وزيادة  ساسأن القيادة التحويلية توفر األ إلىهذه النتيجة يعود 
حداث فرق، وتفويض  القدرة على التحفيز والتواصل مع اآلخرين، وخلق فرص لتطوير قدرة المرؤوسين، وا 
السلطات وحماية القيم المشتركة. وتحفز القيادة التحويلية المرؤوسين من خالل تغيير مواقفهم نحو التغيير 

ى تفعيل احتياجاتهم على مستوى أعل إلىبالتالي يؤدي ية المخرجات التنظيمية، و أهموزيادة وعيهم حول 
 وتحفيزهم على تجاوز المصلحة الشخصية من أجل المنظمة، وبالتالي يتم زيادة إبداعهم.

( بين متوسطات α ≤ 1.11عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  الفرضية الرئيسة الثالثة: توجد
الجنس، المؤهل العلمي، سنوات )الشخصية:  للمتغيرات تعزى  التحويلية(استجابات المبحوثين حول )القيادة 

  ، مكان العمل(الخدمة، الرتبة العسكرية

لعينتين مســـتقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  T "الختبار هذه الفرضـــية تم اســـتخدام اختبار " 
من البيانات. كذلك تم اســــتخدام اختبار " وهو اختبار معلمي يصــــلح لمقارنة متوســــطي مجموعتين  إحصــــائية

 4وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  إحصـائيةالتباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة 
 متوسطات أو أكثر.
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 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

استجابات المبحوثين ( بين متوسطات α ≤ 1.11عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  توجد -
 .الجنس إلى تعزى  حول )القيادة التحويلية(

 

 الجنس- " لعينتين مستقلتين T "( نتائج اختبار32-1جدول رقم ) 

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.892 0.136- 3.88 3.86 التأثير المثالي
 0.273 1.098- 4.01 3.87 التحفيز الفكري 

 0.698 0.388- 3.77 3.72 اإللهاميالدافع 

 0.619 0.498- 3.86 3.79 االعتبارات الفردية
 0.576 0.560- 3.88 3.81 اً جميع المجاالت مع

لعينتين  - Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 82-5) من النتائج الموضحة في جدول -
لجميع المجاالت، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة 

دل على وهذا ي. الجنس إلىتعزى  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت إحصائيةداللة 
ادة أن ممارسة القي إلىيادة التحويلية، ويعزو الباحث ذلك أن نوع الجنس متغير ال يؤثر على واقع الق

التحويلية ال تتوقف على الذكور دون اإلناث أو العكس، والجميع يرغب في ممارستها ومقتنع بفوائدها في 
 لهام الموظفين وحثهم ورفع مستوى أداءهم.إ

( والتي دللت على عدم وجود فروق بين متوسط استجابات 7187)النجار،  قد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة -
( أيضًا 7187أفراد عينة الدراسة حول القيادة التحويلية بأبعادها تعزى لمتغير الجنس، ومع دراسة )الديب، 

 بين متوسط استجابة أعضاء هيئة التدريس نحو تقدير إحصائيةالتي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة 
( ودراسة 7185من دراسة )القدرة،  يلية تبعًا لمتغير الجنس. ومع كلممارسة القيادات اإلدارية للقيادة التحو 

بسبب  إحصائية( والتي أظهرت عدم وجود فروق 7183( ودراسة )سميرات ومقابلة، 7187)الغزالي، 
وجد فروق ذات داللة ( في أنه ال تKarim ,Morshedi :2015متغير الجنس. واتفقت أيضًا مع دراسة )

 متغير الجنس.  إلىفي متوسط استجابات المبحوثين حول القيادة التحويلية تعزى  إحصائية
عند مستوى  إحصائية( التي أثبتت وجود فروق ذات داللة 7183)كنعان،  وتختلف هذه النتيجة مع دراسة -

القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس في  ( في تقديرات أفراد العينة لدرجة توفر سماتα ≤ 1.15داللة )
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( التي أثبت بأنه يوجد فروق 7181فلسطين تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح الذكور، ومع دراسة )الرقب، 
( في آراء أفراد العينة حول عالقة القيادة التحويلية α ≤ 1.15عند مستوى داللة ) إحصائيةذات داللة 

 بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور. 
اســــــتجابات ( بين متوســــــطات α ≤ 1.11عند مســــــتوى داللة ) إحصــــــائيةفروق ذات داللة  توجد -

 ؤهل العلمي.الم إلى تعزى  المبحوثين حول )القيادة التحويلية(
 

  المؤهل العلمي –" ( نتائج اختبار التباين األحادي38-1جدول رقم ) 

 المجال
 المتوسطات

 .(Sigالقيمة ) االختبار قيمة
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم متوسط فأقل

 0.256 1.366 3.65 3.88 3.88 التأثير المثالي
 0.295 1.223 3.67 3.90 3.90 التحفيز الفكري 

 0.142 1.964 3.45 3.71 3.78 اإللهاميالدافع 

 0.220 1.522 3.56 3.81 3.83 االعتبارات الفردية
 0.160 1.845 3.59 3.83 3.85 جميع المجاالت معا

 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 81-5من النتائج الموضحة في جدول ) -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05من مستوى الداللة  األحادي أكبر

 المؤهل العلمي.  إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى  إحصائيةداللة 

 حصائيةإوبناًء على النتيجة السابقة فإننا سنقبل الفرضية التي نصت على أنه ال يوجد فروق ذات داللة  -
الوطني  واألمن( في متوسط تقديرات واقع القيادة التحويلية في وزارة الداخلية α ≤ 1.15عند مستوى داللة )

في قطاع غزة تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وهذا يدل على أن متغير المؤهل العلمي ال يؤثر على واقع 
قدر  شرافية، وبمختلف مؤهالتهم العلمية علىأن القادة بكافة مواقعهم اإل إلىالقيادة التحويلية، ويعزى ذلك 

منهم يحملون بكالوريوس  %51ية وجود نمط قيادي تحويلي. وقد يكون السبب أن نسبة أهممن الوعي ب
لمي عفأعلى، وحتى النسبة الباقية من حملة الدبلوم ولعل القيادة هي فن وعلم معًا وال تستلزم دائمًا المؤهل ال

ن كان ضروريًا فهناك من تظهر لديهم سمات قيادية دون مؤهالت.   وا 
في  إحصائية( التي وضحت عدم وجود فروق ذات داللة 7183واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )كنعان،  -

تقديرات أفراد عينة الدراسة لتوفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس في فلسطين من وجهة نظر 
( التي استنتجت أنه ال توجد فروق 7185ن تعزى لمتغير المؤهل العلمي. واتفقت مع دراسة )القدرة، المعلمي

تعزى لمتغير المؤهل العلمي. واتفقت أيضا مع دراسة )أبو  ةبين أفراد العينة المبحوث إحصائيةذات داللة 
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ي أوضحت جميعها عدم ( والت7184( ودراسة )الشكرة، 7187( وكذلك مع دراسة )الغزالي، 7183عودة، 
 .حوثين حول القيادة التحويلية بسبب المتغير الديمغرافي وهو المؤهل العلميبوجود فروق بين أراء الم

اســــــتجابات ( بين متوســــــطات α ≤ 1.11عند مســــــتوى داللة ) إحصــــــائيةفروق ذات داللة  توجد -
 سنوات الخدمة. إلى تعزى  المبحوثين حول )القيادة التحويلية(

 

 سنوات الخدمة –( نتائج اختبار "التباين األحادي" 31-1رقم )جدول  

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 1أقل من 
 سنوات

 إلى 1من 
 31أقل من 

 إلى 31من 
 31أقل من 

سنة  31
 فأكثر

 0.020* 3.320 4.18 3.94 3.76 3.77 التأثير المثالي
 0.117 1.980 4.10 3.96 3.78 3.85 التحفيز الفكري 

 0.171 1.680 3.92 3.79 3.61 3.75 اإللهاميالدافع 

 0.388 1.010 3.99 3.84 3.73 3.79 االعتبارات الفردية
 0.075 2.317 4.05 3.88 3.72 3.79 جميع المجاالت معاً 

 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 81-5من النتائج الموضحة في جدول ) -
لمجال " التأثير المثالي" وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات  0.05األحادي " أقل من مستوى الداللة 

ح سنوات الخدمة ولصال إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى  إحصائيةداللة 
ن هذه الفئة اكتسبت خبرات كبيرة إ. ويعزو الباحث ذلك إذ سنة فأكثر( 85من هم بسنوات خدمة أكبر من )

وفنون التعامل مع المرؤوسين وقد أدركوا بخبراتهم الوسائل التي تحفز وترشد المرؤوسين أكثر من غيرهم 
المقابلة  (.Sig)من الفئات التي تقل سنوات خدمتهم عنهم. أما باقي المجاالت فقد تبين أن القيمة االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05ار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة الختب
يشير سنوات الخدمة. و  إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى  إحصائيةداللة 
، واالعتبارات هامياإللالثالثة وهي التحفيز الفكري، والواقع  بخصوص ساليبهذه النتيجة بان األ في الباحث

 لين بغض النظر عن سنوات الخدمة. بين العام ساليبهناك إدراك لهذه األإلى أن الفردية بأن 
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 لمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة لمجال التأثير المثاليLSD اختبار
 لمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة لمجال التأثير المثالي LCDنتائج اختبار ( 22-5) رقم جدول        

 الفئات
 الفرق بين المتوسطات

 1أقل من 
 سنوات

 إلى 1من 
31أقل من   

 إلى 31من 
31أقل من   

سنة فأكثر 31  

سنوات 1أقل من       
31أقل من  إلى 1من   0.009    

31أقل من  إلى 31من   -0.169 *-0.178   

سنة فأكثر 31  *-0.410 *-0.419 -0.242  

 . α≤1.11الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة       *

لمقارنة متوسطات فئات سنوات الخدمة لمجال التأثير المثالي،  LSD( نتائج اختبار 71-5يوضح جدول ) -
سنة فأكثر   85بين متوسطات الذين سنوات خدمتهم  إحصائيةحيث تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة 

سنوات(، وذلك لصالح الذين سنوات  81أقل من  إلى 5سنوات ومن  5وبين الذين سنوات خدمتهم )أقل من 
بين متوسطات الذين سنوات خدمتهم  إحصائيةسنة فأكثر، وقد تبين وجود فروق ذات داللة  85خدمتهم 

سنة،  85أقل من  إلى 81سنوات وبين الذين سنوات خدمتهم تتراوح من  81أقل من  إلى 5تتراوح من 
تبين عدم وجود فروق ذات  سنة، وأخيراً  85أقل من  إلى 81وذلك لصالح الذين سنوات خدمتهم تتراوح من 

 بين باقي فئات سنوات الخدمة. إحصائيةداللة 
أن ممارسة أسلوب التأثير المثالي والتي تعني في جزء منها بأن القائد  إلىهذه النتيجة ويعزو الباحث  -

يتصرف بأسلوب يجعل المرؤوسين ُيعجبون به وبالتالي يحذون حذوه، ويتجاوز عن مصالحة الشخصية من 
أجل تحقيق المصلحة العامة وهذا يتطلب خبرات كبيرة وممارسة مكثفة وبالتالي كانت الفروق لصالح من 

 امارسونهالتي ي ةيجابيفي السلوكيات اإل سنة خدمة كونهم يمتلكون الخبرة ليكونوا مثاالً  85من هم أكبر 
، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )أبو عودةلتقليده.  العاملين وبالتالي يسعى العاملون  عجابإ ومحط 
( ودراسة )سميرات 7187( ودراسة )الغزالي، 7185( ودراسة )كنعان، 7185( ودراسة )القدرة، 7183

عدم وجود فروق جوهرية تعزي لمتغير سنوات الخدمة. اختلفت هذه  جميعها( والتي أكدت 7183ومقابلة، 
( والتي بينت عدم وجود 7187( ودراسة )النجار، 7184لشكرة، النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )ا

فروق حول القيادة التحويلية تعزى لسنوات الخدمة باستثناء بعد التأثير المثالي واالعتبارات الفردية وقد كانت 
 سنوات.  5الفروق لصالح من سنوات خدمتهم أقل من 
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اســــــتجابات ( بين متوســــــطات α ≤ 1.11عند مســــــتوى داللة ) إحصــــــائيةفروق ذات داللة  توجد -
 الرتبة العسكرية. إلى تعزى  المبحوثين حول )القيادة التحويلية(

 

 الرتبة العسكرية –( نتائج اختبار "التباين األحادي" 73-1جدول رقم ) 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار
القيمة االحتمالية 

(Sig). ضابط الصف وأفراد ضابط رتب سامية 
 0.996 0.004 3.87 3.86 3.85 المثاليالتأثير 

 0.811 0.210 3.88 3.91 3.83 التحفيز الفكري 

 0.259 1.355 3.74 3.75 3.52 اإللهاميالدافع 

 0.718 0.332 3.78 3.84 3.75 االعتبارات الفردية
 0.714 0.337 3.82 3.84 3.74 اً جميع المجاالت مع

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 78-5من النتائج الموضحة في جدول ) -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

 ية. الرتبة العسكر  إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى  إحصائيةداللة 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن العينة المقيمة هي من فئة الضباط والقيادات والتي تلقت الكثير من التدريب  -

ة العسكرية. التحويلية بغض النظر عن الرتب القيادة أسلوب يمارس البعض القليلحول تعزيز القيادة وبالتالي 
)أبو  ودراسة (7185ودراسة )القدرة، ( 7184واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الشكرة، 

( والتي بينت أن اراء أفراد العينة من المبحوثين كانت متفقة حول القيادة التحويلية ولم توجد 7183عودة، 
( والتي 7185فروق باختالف الرتبة العسكرية التي يحملها كال منهم. واختلفت مع دراسة )أبو ناموس، 

ق متوسطات استجابات أفراد العينة بسبب الرتبة العسكرية وكانت الفرو  حصائيا بينإبينت وجود فروق دالة 
  لصالح الرتبة األقل.
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اســــــتجابات ( بين متوســــــطات α ≤ 1.11عند مســــــتوى داللة ) إحصــــــائيةفروق ذات داللة  توجد -
 مكان العمل. إلى تعزى  المبحوثين حول )القيادة التحويلية(

 

 مكان العمل –نتائج اختبار " التباين األحادي"  (22-5) رقم جدول 

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

األقسام 
 المركزية

 المخابرات
قوى األمن 
 الداخلي

قوى األمن 
 الوطني

 0.710 0.460 3.95 3.84 3.74 3.90 التأثير المثالي
 0.592 0.636 3.94 3.85 3.87 4.01 التحفيز الفكري 

 0.781 0.362 3.81 3.70 3.60 3.73 اإللهاميالدافع 

 0.737 0.423 3.86 3.77 3.72 3.88 االعتبارات الفردية
 0.686 0.496 3.89 3.80 3.73 3.88 اً جميع المجاالت مع

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 77-5من النتائج الموضحة في جدول ) -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

بالتالي و مكان العمل.  إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى  إحصائيةداللة 
 أساليبو  ويليةالقيادة التحدراك بواقع أماكن عملهم لديهم نفس اإلفإن جميع العاملين العسكريين على اختالف 

لسياسات ن التعليمات واإإذ  اً منطقي اً ممارستها بغض النظر عن المحافظة التي يعملون بها وهذا يعتبر أمر 
 طةأن هناك خ إلىمكان عملهم. ومن ناحية أخري ُيرجع الباحث ذلك أيًا كان العامة للوزارة مرشدة للجميع 

عاملين على جميع ال وتطبقمعدة من قبل وزارة الداخلية يسير عليها جميع قادة األجهزة في جميع األماكن 
 في أماكن العمل.  اً مشترك اً في أماكن العمل مما جعل هناك سلوك

في  إحصــــائيةوجود فروق ذات داللة  إلى( والتي أشــــارت 7188مع نتائج دراســــة )الغامدي،  وقد اختلفت -
اتجاهات أفراد الدراســــــــــة حول محور ممارســــــــــة القيادات للســــــــــلوك القيادي التحويلي بأبعاده األربعة تعزى 

( 7183( ودراســـة )كنعان، 7185وكذلك اختلفت مع دراســـة )صـــالح، الختالف متغيرات )مجال العمل(. 
 راء العينة تبعًا لمكان العمل.آوالتي بينت عدم وجود فروق بين استجابات 

 



929 

 

( بين متوسطات α ≤ 1.11عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  الفرضية الرئيسة الرابعة: توجد
، المؤهل العلمي، سنوات الجنس)الشخصية:  للمتغيرات تعزى  (ياإلبداعاستجابات المبحوثين حول )السلوك 

  ، مكان العمل(الخدمة، الرتبة العسكرية

لعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة   "  T اختبار "الختبار هذه الفرضية تم استخدام 
وهو اختبار معلمي يصــــلح لمقارنة متوســــطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم اســــتخدام اختبار "  إحصــــائية

 4وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة  إحصـائيةالتباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة 
 متوسطات أو أكثر.

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

استجابات المبحوثين ( بين متوسطات α ≤ 1.11عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  توجد -
 .الجنس إلى تعزى  (ياإلبداعحول )السلوك 

 

 الجنس –لعينتين مستقلتين" – Tنتائج اختبار " ( 22-5) رقم جدول 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.828 0.218- 3.72 3.70 ياإلبداعالسلوك 

  
لعينتين - Tالمقابلة الختبار" (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 74-5من النتائج الموضحة في جدول ) -

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  ،لجميع المجاالت 0.05مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة 
  .الجنس إلىتعزى  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت إحصائيةداللة 

لسلوك الوطني ل واألمنعدم وجود فروق بين ممارسة قيادة األجهزة األمنية في وزارة الداخلية  ويعزو الباحث -
جنسين، عن البيئة المشتركة بين ال ةمن وجهة نظر العاملين في الوزارة تعزى لمتغير الجنس ناتج ياإلبداع

اعل ن التفا  و  وظروف العمل بين الجنسين ظروف واحدة، وشروط التوظيف بين الجنسين شروط واحدة،
اإلنساني ال يفرق بين الذكور واإلناث، وكل من الجنسين ُمقيد بسياسات مشتركة في العمل، وال يوجد 

والتجريب دون اآلخر، فجميع األعمال المنوطة  اإلبداعسياسات ُتطلق العنان لواحد من الجنسين في مجال 
 بالذكور واإلناث واحدة. 
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( والتي أظهرت عدم وجود فروق في ممارسة السلوك 7185)صالح،  مع نتائج دراسةوتتفق هذه النتيجة  -
( ودراسة )جلولي، 7185تعزى لمتغير الجنس. وجاءت متوافقة مع نتيجة دراسة )الحويحي،  ياإلبداع
 يعود لمتغير الجنس.  ياإلبداع( والتي كشفت عن عدم وجود فروق حول السلوك 7184

( والتي أظهرت عدم وجود اختالف بين الهيئة التدريسية 7183مع دراسة )عبيدة، وتختلف هذه النتيجة  -
وافقة ذلك نتائج الدراسة الحالية جاءت مت إلىفي كليات المجتمع المتوسطة بغزة ولصالح الذكور. باإلضافة 

وجود فروق جوهرية بين آراء المستجيبين في الخدمات الطبية  إفادة( والتي 7185مع دراسة )أبو ناموس، 
( والتي أظهرت 7115وكانت الفروق لصالح الذكور. ومع نتائج دراسة )الحوامدة والمعايطة، العسكرية 

 تعزى لمتغير الجنس.  ياإلبداعوك وجود فروق في ممارسة السل

اســــــتجابات ( بين متوســــــطات α ≤ 1.11عند مســــــتوى داللة ) إحصــــــائيةفروق ذات داللة  توجد -
 المؤهل العلمي. إلى تعزى  (ياإلبداعالمبحوثين حول )السلوك 

 

 المؤهل العلمي –نتائج اختبار " التباين األحادي " ( 24-5) رقم جدول 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

دبلوم متوسط 
 فأقل

 دراسات عليا بكالوريوس

 0.249 1.397 3.50 3.68 3.74 ياإلبداعالسلوك 
 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 73-5من النتائج الموضحة في جدول ) -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

 المؤهل العلمي.  إلىمجاالت تعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه ال إحصائيةداللة 
ن القيادة ال تمارس أي نوع من التمييز بي أن إلىالتي توصلت إليها الدراسة  الباحث هذه النتيجةويعزو  -

بة كان في الدورات التدريأاإلداري لدى العاملين سواء  اإلبداعحملة المؤهالت المختلفة في عملية تنمية 
رتقاء في التوجيهات واإلرشادات اإلدارية والفنية لال أو اإلبداعفالجميع يتلقى الدورات وخاصة فيما يتعلق ب

 لديهم.  اإلبداعبمستوى 
(، )خلف، 7188(، )المبيضين والطراونة، 7185مع نتائج دراسة كل من )صالح،  وتتفق هذه النتيجة -

 تعزى  ياإلبداع( والتي أظهرت عدم وجود فروق في ممارسة السلوك 7185( ومع دراسة )الحويحي، 7181
وجهات النظر للمبحوثين  ( والتي بينت تشابه7183)عبيدة،  المؤهل العلمي. وتنسجم أيضا مع دراسة لمتغير

الحوامدة مع نتائج دراسة ) وتختلف هذه النتيجة. ياإلبداعحسب مؤهالتهم العلمية فيما يتعلق بالسلوك 
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مي. المؤهل العلتغير تعزى لم ياإلبداع( والتي أظهرت وجود فروق في ممارسة السلوك 7115والمعايطة، 
 روق ولصالح حملة الدبلوم فأقل. ( والتي كشفت عن وجود ف7185)أبو ناموس، واختلفت مع دراسة

استجابات المبحوثين ( بين متوسطات α ≤ 1.11عند مستوى داللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  توجد -
 سنوات الخدمة. إلى تعزى  (ياإلبداعحول )السلوك 

 
 سنوات الخدمة –نتائج اختبار " التباين األحادي" ( 25-5) رقم جدول 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 1أقل من 
 سنوات

 إلى 1من 
 31أقل من 

 إلى 31من 
 31أقل من 

سنة  31
 فأكثر

 0.150 1.785 3.98 3.74 3.63 3.65 ياإلبداعالسلوك 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 75-5من النتائج الموضحة في جدول ) -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

يعزو سنوات الخدمة. و  إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى  إحصائيةداللة 
عدم وجود فروق وتوافق زاوية النظر بينهم بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة كما أن  إلى الباحث ذلك

الكثير منهم التحق بالجامعات وتلقوا التدريبات المتخصصة والمكثفة وبالتالي تساووا لحد كبير مع حملة 
  المؤهالت.

( 7185( ودراسة )صالح، Srivsastava &Bharamanaikar, 2004مع دراسة ) وهذه النتيجة تتفق -
تعزى لمتغير سنوات الخدمة. ومع دراسة  ياإلبداعوالتي أظهرت عدم وجود فروق في ممارسة السلوك 

لدى معلمي المدارس  ياإلبداع( والتي أوضحت عدم وجود فروق حول السلوك 7111)العاجز وشلدان، 
)عبيدة، ( و7185كل من )أبو ناموس، راسة الثانوية بسبب عدد سنوات الخدمة. وهذه الدراسة تختلف مع د

تعزى لمتغير سنوات الخدمة. واختلفت مع  ياإلبداع( التي أظهرت وجود فروق في ممارسة السلوك 7183
 فراد العينة بسبب سنوات الخدمة. ( والتي اثبتت وجود تباين في وجهات نظر أ7184دراسة )جلولي، 
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اســــــتجابات ( بين متوســــــطات α ≤ 1.11عند مســــــتوى داللة ) إحصــــــائيةفروق ذات داللة  توجد -
 الرتبة العسكرية. إلى تعزى  (ياإلبداعالمبحوثين حول )السلوك 

 

 الرتبة العسكرية –نتائج اختبار " التباين األحادي" ( 22-5) رقم جدول 

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
الحت

ا (
Si

g
 الصف وأفرادضابط  ضابط رتب سامية .(

 0.721 0.327 3.71 3.71 3.61 جميع المجاالت معاً 

المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 73-5من النتائج الموضحة في جدول ) -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

 ية.الرتبة العسكر  إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى  إحصائيةداللة 
أن الرتبة التي يحصل عليها العامل في المؤسسة األمنية هي مكانة عالية وعلى  إلىذلك  ويفسر الباحث -

مح لها بإدراك تس الرتبة التي بينها وبين القيادة مسافة نفسية وزمنية نهااألخص من حملة رتبة ضابط إل
 لىإمستويات فاعليه القيادة تتمثل بداية السلم الوظيفي في حقل الضباط، وهذا ما جعل الفروق تكون 

 يتميز بمكانته وعالقته باإلدارة من حيث صناعة السياسة أو تنفيذها.  فهوصالحه 
( التي أظهرت عدم وجود فروق في ممارسة السلوك 7183مع دراسة )أبو ناموس،  وهذه النتيجة تتفق -

( والتي بينت وجود فروق بسبب 7185تعزى لمتغير الرتبة العسكرية. وتختلف ودراسة )الحويحي،  ياإلبداع
الوظيفي في الجامعات العامة ولصالح من هم بمسمى عميد كلية. وتختلف هذه الدراسة مع دراسة  ىالمسم

تعزى لمتغير الرتبة العسكرية  ياإلبداع( التي أظهرت وجود فروق في ممارسة السلوك 7183)عبيدة، 
 من هم بمسمى نائب عميد الكلية.  ولصالح

اســــــتجابات ( بين متوســــــطات α ≤ 1.11عند مســــــتوى داللة ) إحصــــــائيةفروق ذات داللة  توجد -
 مكان العمل. إلى تعزى  (ياإلبداعالمبحوثين حول )السلوك 

 

 مكان العمل –نتائج اختبار " التباين األحادي" ( 22-5) رقم جدول 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

األقسام 
 المركزية

 المخابرات
قوى األمن 
 الداخلي

قوى األمن 
 الوطني

 0.284 1.271 3.82 3.65 3.99 3.78 ياإلبداعالسلوك 
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المقابلة الختبار" التباين  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 72-5جدول ) من النتائج الموضحة في -
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق  0.05األحادي " أكبر من مستوى الداللة 

عمل. مكان ال إلىبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى  إحصائيةذات داللة 
لباحث أن هذه النتيجة التي توصل إليها من خالل دراسته النتماء الفئة المستهدفة لتلك المتطلبات ويعزو ا

وضرورة الوعي بمفهومه بغض  ياإلبداعها ممارسة السلوك أهمالموجودة في قادة األجهزة األمنية و 
 لاألمث النظر عن مكان العمل خاصة وأن الوعي بذلك يخصهم دون استثناء كون الوعي بذلك الرد

 والطبيعي لكي يتمكنوا من االقتداء الحسن. 
( والتي أظهرت عدم وجود فروق في ممارسة 7185مع نتائج دراسة )صالح، وتتفق هذه النتيجة  -

( والتي أظهرت 7185تتفق مع دراسة )الحويحي،  تعزى لمتغير مكان العمل. وأيضاً  ياإلبداعالسلوك 
( والتي 7183. واختلفت مع دراسة )عبيدة، ياإلبداعسلوك عدم تباين وجهات نظر المبحوثين حول ال

 أفادت وجود فروق وتبين في أراء العينة ولصالح كلية نماء للعلوم التكنولوجيا.

 الخالصة

تم استعراض في هذا الفصل خصائص عينة الدراسة من حيث )مكان العمل، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات 
وبناًء Ozen وهو محك الخدمة، الرتبة العسكرية، المحافظة، الحالة االجتماعية( ومن تم ثم توضيح المحك 

تقل )القيادة ات للمتغير المستم ثم عرض تحليل الفقر  من قبل المبحوثين، عليه تم تحديد مستوى االستجابة
(، وكذلك تحليل فقرات المتغير التابع والتي أظهرت نتائج %23.3التحويلية( والتي بينت أن وزنها بشكل عام )

استعراض فحص العالقة بين  ثم ( ومن تم%23.11الدراسة أن مستوى توفر السلوك اإلبداعي ما يقارب)
حديد أثر القيادة ومن تم ت ،قيادة التحويلية وأبعادها والسلوك اإلبداعيالمتغيرين وتبين وجود عالقة موجبة بين ال

 ( من التباين في المتغير التابع%22.4التحويلية في المتغير التابع السلوك اإلبداعي والتي فسر ما نسبته )
سة تبعًا اوذلك باستخدام التقدير المتدرج، ومن ثم فحص الفروق بين استجابات المبحوثين حول متغيرات الدر 

 لعينتين مستقلتين.  Tللمتغيرات الشخصية والوظيفية باستخدام تحليل التباين األحادي وكذلك 
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 ادســـل الســـالفص
 النتائج والتوصيات 

 

 مقدمة  3.1
 النتائج  7.1
 توصيات الدراسة 1.1
 الخطة التنفيذية 4.1
 المقترحة الدراسات 1.1
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 ة:ـــدمـــمق 3.4

 اإلحصائيليل التح إجراءالنتائج التي توصلت إليها الدراسة وذلك بعد  همهذا الفصل ملخصاً أليتضمن 
تائج التوصيات المقترحة في ضوء ن أهم إلىلبيانات االستبانات الخاصة بعينة الدراسة. كما يتطرق البحث 

 نوبية.الفلسطيني في المحافظات الجبقوي األمن  ياإلبداعالدراسة والتي قد تساعد في تحسين ممارسة السلوك 

 نتائج الدراسة 7.1
 النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل )القيادة التحويلية(: 3.7.1

من قبل  ،%32982بشكل عام كان بدرجة مرتفعة بنسبة  نمط القيادة التحويليةأظهرت النتائج ممارسة  -
 تي:وجاء ترتيب أبعاد القيادة التحويلية على النحو اآل، العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني الشق العسكري 

 :33935بنسبة  ي بعد التحفيز الفكر  المرتبة األولى%. 
 :3392بعد التأثير المثالي بنسبة  المرتبة الثانية.%. 
 :32917بعد االعتبارات الفردية  المرتبة الثالثة% 
 :38982بنسبة  اإللهاميبعد الدافع  المرتبة الرابعة%. 

 (:ياإلبداعج المتعلقة بالمتغير التابع )السلوك النتائ 7.7.1

بي في القطاع األمني كانت مرتفعة بوزن نس ياإلبداعكشفت نتائج الدراسة أن إجمالي درجة تطبيق السلوك  -
 ، وكان ترتيبها على النحو اآلتي:24.11%

 :3894بوزن نسبي  إبداعيةبعد حل المشكالت بطريقة  المرتبة األولي.%. 
  23.51العالقات واالتصاالت بوزن نسبي  بعد الثانية:المرتبة%. 
 :23.14بعد المخاطرة بوزن نسبي  المرتبة الثالثة%. 
 :32928بعد التشجيع والدعم المعنوي بوزن نسبي  المرتبة األخيرة%. 

 

 النتائج المتعلقة بالفرضيات 1.7.1

 النتائج الخاصة بالعالقة واألثر بين المتغيرات:  .أ
 أساليب( بين α 0.05 ≥عند مستوى ) إحصائيةوجود عالقة طردية قوية ذات داللة  إلىخلصـت الدراسـة  -

 (. 1.153، وبلغ معامل ارتباط العالقة )ياإلبداعالقيادة التحويلية مجتمعة والسلوك 
و بعد ه ياإلبداعفي الســــــــــلوك  إحصــــــــــائيةن أكبر األبعاد القيادة التحويلية ارتباطًا ذو داللة أكما أظهرت  -

حيــث كــان معــامــل االرتبــاط  اإللهــامي(، تاله بعــد الــدافع 1.122)االعتبــارات الفرديــة( حيــث كــانــت العالقــة )
 ، وجاء فيياإلبداع( مع الســـــــــــلوك 1.134(، ثم بعد التحفيز الفكري ارتبط بعالقة موجبة تســـــــــــاوي )1.124)

 (.1.175ارها )مقد ياإلبداعبعد )التأثير المثالي( حيث وجدت عالقة طردية بينه وبين السلوك  ةالمرتبة األخير 
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تفســـر ما نســـبته و  ياإلبداعفي الســـلوك  أظهرت نتائج الدراســـة أن أبعاد القيادة التحويلية تؤثر تأثيرًا جوهرياً  -
أخري  باقي التغيير قد يعود لعوامل( وأن ياإلبداع( من التبـاين والتغيير في المتغير التـابع )الســــــــــــــلوك 22.4)

 خارج نطاق الدراسة. 
ات الفردية، ، تم االعتبار اإللهاميهو الدافع  ياإلبداعالعوامل تأثيرًا في الســلوك  أهمبينت نتائج الدراســة أن  -

 ومن ثم التحفيز الفكري وأخيرًا التأثير المثالي.
 

 :حصائيةاإلالنتائج الخاصة بالفروق  4.7.1

 عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  أظهرت الدراسة(≤ 0.05 α)  بين متوسطات آراء
ان ، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية، مكالجنس) إلىالمبحوثين حول القيادة التحويلية تعزى 

بين آراء أفراد  (α 0.05 ≥)عند مستوى  إحصائيةوأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  العمل(
جدت باستثناء بعد التأثير المثالي فقد و  الخدمة،سنوات  إلىالعينة حول القيادة التحويلية مجتمعة تعزى 
 سنة. 85فروق ولصالح من سنوات خدمتهم أكبر من 

 عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  أظهرت الدراسة(≤ 0.05 α)  بين متوسطات آراء العينة
 .، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية، مكان العمل()الجنس إلىتعزى  ياإلبداعحول السلوك 
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 النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها كما هو موضح بالجدول التالي: 
 باإلجابة على أسئلة البحث وتحقيق أهدافهالنتائج المتعلقة ( 1-2) رقم جدول 

 مجال تحققه الهدف
 القيادة التحويلية في أساليبما درجة ممارسة  السؤال األول:
 الوطني؟  واألمنوزارة الداخلية 
القيادة  أساليبالتعرف على درجة ممارسة  الهدف األول:

 الوطني. واألمنالتحويلية في وزارة الداخلية 

(. 5-87الجدول ) إلى( 5-1من الجدول )تم تحليل النتائج 
 (.5-84وكذلك الجدول )

أظهرت النتائج أن ممارسة نمط القيادة التحويلية بشكل عام 
، وجاء في المرتبة %23.37كان بدرجة مرتفعة بنسبة 

. تاله بعد %22.25األولى: بعد التحفيز الفكري بنسبة 
الفردية . ثم بعد االعتبارات %22.71التأثير المثالي بنسبة 

 اإللهامي، وجاء في المرتبة الرابعة: بعد الدافع 23.14%
 .%23.33بنسبة 

لدى العاملين في  ياإلبداعما مستوى السلوك  السؤال الثاني:
 الوطني؟ واألمنوزارة الداخلية 

 
في وزارة  ياإلبداعمعرفة مستوى السلوك  الهدف الثاني:

 الوطني. واألمنالداخلية 
 

 (. 5-85) ( والجدول5-83)الجدول تم تحليل النتائج في 
ت كان ياإلبداعكشفت النتائج أن مستوى ممارسة السلوك 

 ، وجاء %24.11مرتفعة بوزن نسبي 
ن في المرتبة األولي وبوز  إبداعيةبعد حل المشكالت بطريقة 

، يليه بعد العالقات واالتصاالت بوزن نسبي %23.11نسبي 
. %23.14. ومن ثم بعد المخاطرة بوزن نسبي 23.51%

 .%27.33وأخيرًا بعد التشجيع والدعم المعنوي بوزن نسبي 
ادة بين القي إحصائيةهل يوجد عالقة ذات داللة  السؤال الثالث:

اخلية في وزارة الد ياإلبداعالتحويلية وتحسين مستوى السلوك 
 الوطني؟ واألمن

التعرف على طبيعة العالقة بين القيادة  الهدف الثالث:
 األمنو للعاملين في وزارة الداخلية  ياإلبداعالتحويلية والسلوك 

 الوطني. 

 (5-83تم تحليل النتائج وهي بالجدول رقم )
 اليبأسبينت النتائج وجود عالقة معنوية طردية قوية بين 

، وبلغ معامل ياإلبداعالقيادة التحويلية مجتمعة والسلوك 
 (. 1.153ارتباط العالقة )

أظهرت ان أكبر األبعاد القيادة التحويلية ارتباطًا ذو داللة 
هو بعد )االعتبارات الفردية(  ياإلبداعفي السلوك  إحصائية

بعد  ة(، وجاء في المرتبة األخير 1.122العالقة )حيث كانت 
)التأثير المثالي( حيث وجدت عالقة طردية بينه وبين 

 (.1.175مقدارها ) ياإلبداعالسلوك 
للقيادة  إحصائيةهل يوجد أثر ذات داللة  السؤال الرابع:

ن في للعاملي ياإلبداعالتحويلية على تحسين مستوى السلوك 
 الوطني؟ واألمنوزارة الداخلية 

 Stepwiseتم استخدام تحليل االنحدار التدريجي )
regression analysis)(.5-82)( وهي موضحة بالجدول 
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تحديد أثر القيادة التحويلية في تحسين مستوى  الهدف الرابع:

 الوطني.  واألمنفي وزارة الداخلية  ياإلبداعالسلوك 
 

تأثيرًا  تؤثر أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد القيادة التحويلية
( من 22.4وتفسر ما نسبته ) ياإلبداعفي السلوك  جوهرياً 

يير قد ( وأن باقي التغياإلبداعالتباين والتغيير في )السلوك 
 يعود لعوامل أخري خارج نطاق الدراسة. 

العوامل تأثيرًا في السلوك  أهمبينت نتائج الدراسة أن 
م الفردية، ومن ث، تم االعتبارات اإللهاميهو الدافع  ياإلبداع

 التحفيز الفكري وأخيرًا التأثير المثالي.
بين  إحصائيةهل يوجد فروق ذات داللة  السؤال الخامس:

متوسطات استجابات المبحوثين حول متغيرات الدراسة )القيادة 
النوع، المتغيرات التالية ) إلى( تعزى ياإلبداعالتحويلية، السلوك 

 المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المحافظة(؟  
 

بين  حصائيةاإلالتعرف على الفروق  الهدف الخامس:
متوسطات استجابات أفراد العينة حول متغيري الدراسة )القيادة 

تالية ( تبعا للمتغيرات الديمغرافية الياإلبداعالتحويلية، والسلوك 
لنوع، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، )ا

 المحافظة(.

   independent t test and anovaتم استخدام تحليل 
( فيما 5-74) إلى( 5-81كما هو موضح من الجدول )

( الي الجدول 5-73يخص القيادة التحويلية ومن الجدول )
 .ياإلبداع( فيما يخص الفروق حول السلوك 71-5)
ن بي إحصائيةأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  -

 لىإمتوسطات آراء المبحوثين حول القيادة التحويلية تعزى 
مكان العمل، الرتبة العسكرية، الجنس، المؤهل العلمي، 

سنوات الخدمة، باستثناء بعد التأثير المثالي فقد وجدت فروق 
 سنة. 85ولصالح من سنوات خدمتهم أكبر من 

الدراسة عدم وجود فروق ذات جوهرية بين حول  أظهرت
مكان العمل، الجنس، المؤهل  إلىتعزى  ياإلبداعالسلوك 

 العلمي، سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية.
تقديم نتائج وتوصيات يمكن االستفادة منها  الهدف السادس:

 .يإلبداعاوالبناء عليها في القيادة التحويلية وكذلك في السلوك 
 (.844صفحة ) إلى( 873848صفحة )موضح من 
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 :توصيات الدراسة 1.1
، ومن خالل ما ياإلبداعودورها في تعزيز السلوك  التحويليةمن خالل دراسة الباحث لموضوع القيادة 

 : فإن الباحث يوصي بالتاليستخدمة، المتطبيق أدوات الدراسة بعد نتائج  منتوصل اليه 
 أواًل: التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل )القيادة التحويلية(:

العمل على تعزيز استخدام أسلوب القيادة التحويلية بجميع عناصره المختلفة بهدف تحسين العوائد التنظيمية  .9
أن الدراسة بينت الدور المهم للقيادة  ةخاص ياإلبداعللمنظمة وبشكل خاص لتعزيز مستوى السلوك 

 . ياإلبداعالتحويلية في تعزيز السلوك 

 أولوية لبناء مجموعة من القيم المشتركة بين العاملينإعطاء  زيادة ممارسة أسلوب التأثير المثالي من خالل .7
ة يحتذي يجابيإموجه والحلقة التي تربط جميع العاملين بالمنظمة وكذلك تصرف القادة كنماذج لتكون بمثابة 

 .بها وغرس مبادئ االحترام والثقة بين العاملين
وما يفوق النتائج المخططة والمرسومة وذلك باستخدام  لتحقيق أكثر مما كانوا يتوقعون  شجع العاملينت .4

ما هي المهام  بخصوص فهم واضح بالتشاور مع العاملين كل على حدة التحفيزية المختلفة وبناء ساليباأل
 .ها وماذا بجعبة القيادة من مكافآت إذا ما فاق أداء العاملين التوقعاتإنجاز المطلوب 

والتعرف على  ةلوظيفياتحقيقه في حياتهم  ون ما يود العاملوبشكل دائم على التعرف االقتراب من العاملين و  .3
 منهم له حاجات خاصة به ية أو تطويرية باعتبار أن كالً أساسكانت أمشبعة لهم سواء الغير الحاجات 

 تختلف عن غيره من العاملين يطمح إلشباعها.
من خالل تكريس مفاهيم التعاون واإلخاء وخلق  هتمام بالعاملين الذين ال يحظون بالقبول لدى زمالئهمالا .5

لمفتوحة وكذلك تقوية أواصر العالقات االجتماعية خارج فرص للعمل المشترك بين العاملين واللقاءات ا
 .بيئة العمل

 ثانيًا: التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع )السلوك اإلبداعي(
عمل وذلك والتي تعيق سير ال بداعيةاإلات الروتينية المعقدة التي تمنع انطالق األفكار جراءتخلص من اإلال .3

ات مثل أسلوب إعادة هندسة العمليات واستخدام أسلوب العصف جراءباتباع مناهج جديدة لتبسيط اإل
 .الذهني والتفكير خارج الصندوق 

لى محاولة وتشجيعهم ع بخصوص البحث في القضايا غير المألوفة بتحفيز العاملين على المدراء القيام .3
دون خوف من اللوم أو العقاب من خالل نشر ثقافة  بداعيةاإلالتجريب وأخذ المبادرة في طرح أفكارهم 

 .اإلبداعتشجع تدعم التعلم و 

محت الفرصة ومناقشتها كلما س بتقديم تقرير مكتوب حول األفكار والمقترحات الجديدة للعاملين قيام المدراء .1
 بذلك.
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م في تشجيع دتنشيط وتفعيل أنظمة التعويضات أو تعديلها خاصة ما يتعلق بالحوافز والمكافآت لتستخ .1
 يتها.أهمجدواها و  تبرازها وتطبيقها إذا ما ثبتإاألفكار المبدعة وتنميتها والعمل على 

جيع الكمية والنوعية وتش ساليبتعزيز استخدام الطرق المتنوعة في حل وعالج مشكالت العمل مثل األ .81
 ية في العمل. ساساآلخرين للنظر للمشكالت من زوايا متعددة ومناقشة االفتراضات األ

 :مقدمة لتنفيذ التوصيات 4.1
 . (3-7)قمر صيات الدراسة، كما في الجدول بناًء على النتائج والتوصيات قام الباحث بعمل خطة عمل لتنفيذ تو 

 خطة عمل لتنفيذ التوصيات( 2-2) رقم جدول 

 البرامج واألنشطة  التوصية م
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
المدة 
 الزمنية

3.  

العمل على تعزيز اســــــتخدام أســــــلوب القيادة 
التحويلية بجميع عناصــــــــــــــره المختلفة بهدف 
تحســـــــين العوائد التنظيمية للمنظمة وبشـــــــكل 

 ياإلبداعخاص لتعزيز مســــــــــــتوى الســــــــــــلوك 
خاص أن الدراســـــة بينت الدور المهم للقيادة 

 .ياإلبداعالتحويلية في تعزيز السلوك 

نشــــــــــــــر ثقافة القيادة التحويلية وذلك  -
ن خالل دورات تـــــدريبيـــــة، وورش م

 عمل وندوات.
إصــــــــدار قانون ينظم عملية التوعية  -

الكــاملــة التربويــة واإلداريــة للعــاملين 
 في المؤسسة األمنية.

هيئة التوجيه  -
السياسي 

والمعنوي في وزارة 
 واألمنالداخلية 
 . الوطني

 وزارة الداخلية. -

 
 

بشــــــــــــــــكـــــــل 
   مستمر

7.  

 من زيادة ممارســـــــــة أســـــــــلوب التأثير المثالي
إعطـاء أولوية لبناء مجموعة من القيم  خالل

موجه لاتكون بمثابة  المشــــــتركة بين العاملين
والحلقــة التي تربط جميع العــاملين بــالمنظمــة 

تذي ة يحإيجابيوكذلك تصرف القادة كنماذج 
ـــــــة بين  ـــــــادئ االحترام والثق بهـــــــا وغرس مب

 .العاملين

 
رفد المؤســــــــــــســــــــــــة األمنية بمجموعة من  -

ية المتخصــصــة التي تعمل البرامج القياد
على تعديل الســــلوك والقدرة على التأثير 

 من خالل الممارسة العملية.

 
 اللجنة العليا للتدريب -

ــــــة  في وزارة الــــــداخلي
 الوطني. واألمن

 
 

 3كـــــــــــــل 
 شهور

1.  

تشــــــــــــــجع العـــاملين لتحقيق أكثر ممـــا كـــانوا 
ـــــــائج المخططـــــــة  يـتـوقـعـون ومـــــــا يـفوق النت

 ســــــــــــاليبوالمرســــــــــــومة وذلك باســــــــــــتخدام األ
التحفيزيــــــة المختلفــــــة وبنــــــاء فهم واضــــــــــــــح 
بالتشـــــاور مع العاملين كل على حدة ما هي 

ها وماذا بجعبة القيادة إنجاز المهـام المطلوب 
من مكـــــافـــــآت إذا مـــــا فـــــاق أداء العـــــاملين 

 التوقعات.

 اعتماد نتائج تقارير الكفاءة.  -
تنظيم آليات تحفيز مستمرة للعاملين يتم  -

التدريب، العمل من خاللها على زيادة )
الترقيات، الزيارات، التواصل المستمر، 

 التكريم(.
 

قادة ومدراء  -
األجهزة األمنية 

في وزارة الداخلية 
 الوطني. واألمن

لجنة تقييم  -
 المتميزين.

 
 
 

 شهري 
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4.  

 رف بشـــــــــــكل دائماالقتراب من العاملين والتع
 تحقيقــــه في حيــــاتهم ون على مــــا يود العــــامل

غير الوظيفيـــــــة والتعرف على الحـــــــاجـــــــات 
ية أو أســـــــــاســـــــــكانت أمشـــــــــبعة لهم ســـــــــواء ال

منهم لــه حــاجــات  تطويريــة بــاعتبــار أن كالً 
خـاصــــــــــــــة بـه تختلف عن غيره من العاملين 

 يطمح إلشباعها.

تنظيم آليات متابعة العاملين في  -
أفراحهم وأتراحهم والعمل على إشباع 

حاجاتهم الفسيولوجية من خالل 
 التواصل المستمر معهم. 

 

قادة ومدراء  -
ألجهزة األمنية ا

في وزارة 
 واألمنالداخلية 
 الوطني. 

 

 
بشــــــــــــــــكـــــــل 

 مستمر 

1.  

االهتمـام بـالعـاملين الـذين ال يحظون بالقبول 
ـــــــاهيم  ـــــــدى زمالئهم من خالل تكريس مف ل
التعاون واإلخاء وخلق فرص للعمل المشترك 
بين العــــاملين واللقــــاءات المفتوحــــة وكــــذلــــك 
تقويـة أواصــــــــــــــر العالقات االجتماعية خارج 

 بيئة العمل.

تنظيم لقاءات ورحالت تربوية وترفيهية  -
زالة  لجميع العاملين لكسر الحواجز وا 

 العوائق النفسية لدى الزمالء.
العمـــل على تكريس ثقـــافـــة العمـــل بروح 

 الفريق.

قــــــــــادة ومــــــــــدراء  -
األجهزة األمنيـــــة في 

 واألمنوزارة الداخلية 
 الوطني.

 
بشــــــــــــــــكـــــــل 

 مستمر 

1.  

ات الروتينيـــــة المعقـــــدة جراءالتخلص من اإل
تي وال بـــداعيـــةاإلالتي تمنع انطالق األفكـــار 

تعيق ســـير العمل وذلك باتباع مناهج جديدة 
ات مثل أسلوب إعادة هندسة جراءلتبسيط اإل

العمليات واســتخدام أســلوب العصــف الذهني 
 والتفكير خارج الصندوق.

تنظيم برامج تدريبية متخصــــصــــة في  -
طالق  إعــــــادة هنــــــدســـــــــــــــــــة العمليــــــات وا 

ات التفكيريــــــة لتطوير العمــــــل اإلبــــــداعــــــ
 المؤسسي. 

 
 

ـــــــا  - ـــــــة الــعــلــي الـلــجــن
 للتدريب 

 
 3كـــــــــــــل 
 شهور 

2.  

ـــــــام  بـتـحـفـيـز العـــــــاملين عـلـى الـمـــــــدراء الـقـي
 بخصـوص البحث في القضـايا غير المألوفة
وتشــــــــــــــجيعهم على محـــاولـــة التجريـــب وأخـــذ 

دون  بــــداعيــــةاإلالمبــــادرة في طرح أفكــــارهم 
خوف من اللوم أو العقاب من خالل نشــــــــــر 

 .اإلبداعثقافة تشجع تدعم التعلم و 

تم ي إبداعيةتنظيم مؤتمرات بمحاور  -
من خاللها تقديم أوراق تحقق كل ما 

والمبادرة والعمل  اإلبداعهو جديد في 
 والمخاطرة. بروح الفريق 

تشكيل مجلس بحث علمي في  -
 الوزارة لالستفادة من المخرجات.

 يةبداعاإلتعزيز ثقافة خلق األفكار  -
 ضمن فريق عمل.

 
اإلدارة العليا  -

 للتدريب. 
ـــــــاط  - ـــــــة الــرب كــلــي

 الجامعية. 

 
 
 سنوياً 
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8.  

ــــــام المــــــدراء بتقــــــديم تقرير مكتوب حول  قي
األفكــــــار والمقترحــــــات الجــــــديــــــدة للعــــــاملين 

 ومناقشتها كلما سنحت الفرصة بذلك.

وضــــــــــــع آليات محددة وفق شــــــــــــروط  -
مرســــــــــــومة يتم من خاللها تقديم األفكار 

 ومواكبة التطورات أول بأول. 

قــــــــــادة ومــــــــــدراء  -
األجــــــهــــــزة واإلدارات 

 المتخصصة. 

 
 شهرياً 

1.  

تنشيط وتفعيل أنظمة التعويضات أو تعديلها 
خـــاصــــــــــــــــة مـــا يتعلق بـــالحوافز والمكـــافــــآت 

في تشــــــــــــــجيع األفكــار المبــدعــة  لتســــــــــــــتخــدم
وتنميتها والعمل على إبرازها وتطبيقها إذا ما 

 يتها.أهمجدواها و  تثبت

وضـــع آليات قياســـية ومتابعة التحفيز  -
لـــدى العـــاملين في المنظمـــات  يجـــابياإل

األمنية، يتم من خاللها تشــجيع االبتكار 
 والتفكير خارج الصندوق. 

تعمــل على تعزيز  إبــداعيــةخلق نظم  -
دور المرؤوســــــــــــــين في عمليــــة التنميـــــة 

 . بداعيةاإل

هيئة اإلدارة  -
والتنظيم في وزارة 

 واألمنالداخلية 
 الوطني. 

 

 
 
 

بشــــــــــــــــكـــــــل 
 دوري 

31.  

تعزيز اســــــــــــــتخــدام الطرق المتنوعــة في حــل 
 ســــــــــــــاليبوعالج مشــــــــــــــكالت العمل مثل األ

الكميـــة والنوعيـــة وتشــــــــــــــجيع اآلخرين للنظر 
للمشــــــــــــــكالت من زوايــا متعــددة ومنــاقشـــــــــــــــة 

 ية في العمل.ساساالفتراضات األ

 ســــــــــــاليبتنظيم آليات الســـــــــــتخدام األ -
في مواجهــة  بــداعيــةاإلالمتنوعــة والطرق 

ـــــــة وفق النظريـــــــات  األزمـــــــات الـمـحـتمل
 الحديثة. 

هــــــــيــــــــئــــــــة اإلدارة  -
والــتــنــظــيــم فــي وزارة 

ـــــــة  ـــــــداخـــلـــي  نواألمـــال
 الوطني. 

 
 
 اً سنوي

 الدراسات المستقبلية المقترحة: 1.1

المحافظات ب بوزارة الداخليةلدى  ياإلبداعالقيادة التحويلية في تحسين السلوك إعادة هذه الدراسة وهي دور  .8
 الشمالية.

لحكومي ابين مؤسسات القطاع  ياإلبداعدراسة مقارنة لدور القيادة التحويلية في تحسين السلوك  إجراء .7
 ومؤسسات القطاع الخاص.

، ياإلبداعك ( وأثرها في السلو ، القيادة التبادليةمستقلة أخرى مثل )الثقافة التنظيمية متغيرات دراسة عوامل .4
ليه الدراسة بشكل أفضل مما توصلت إ ياإلبداعلعلها تفسر التباين في المتغير التابع وهو السلوك 

 (.%22.4الحالية وهي )
معرفة أثر المتغيرات الوسيطة مثل )المعرفة التنظيمية( في العالقة بين القيادة التحويلية دراسة ل إجراء .3

 .ياإلبداعوالسلوك 
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 المصادر:
 القرآن الكريم.  .3
 حديث شريف.  .7

 العربية: المراجع 
 الكتب العربية:

 ، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر. 4". طلسان العرب(. " 7111ابن منظور، أبو الفضل ) .8
 ، مصر، دار الكتب المصرية. القيادة االستراتيجية(. 7187جاد الرب، سيد ) .7
 . الرياض: دار المريخ للنشر. إدارة السلوك في المنظمات .(7113جرينبرج، جيرالد وبارون، روبرت ) .4
 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. إدارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير .(7188جالب، إحسان دهش ) .3
 جدة: دار الشروق للنشر والتوزيع.  سيكولوجيا اإلدارة.(. 8118جمجوم، هشام محمد ) .5
دارة التغييرالتربية  .(7111الجوازية، المعتصم بالله وصوص، ديمة محمد ) .3  . عمان: دار الخليج.وا 
 . الرياض: المندى اإلسالمي.ياإلبداعلمحات عامة عن التفكير  .(7117الجيزان، عبد الله ) .2
 القاهرة: دار الفكر العربي. .اإلبداعسيكولوجية  .(7111حجازي، سناء محمد نصر ) .1
 " الدار الجامعية، اإلسكندرية. مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية(. "7114حسن، راوية ) .1

 ، عمان: دار صفا للنشر والتوزيع. 8". طالسلوك التنظيمي(. " 7117حمود، خضير ) .81
 ، عمان: دار دجلة ناشرون وموزعون. 8ط مبادئ اإلدارة الحديثة".(. " 7111الخفاف، عبد المعطي ) .88
، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، يإدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيج(. 7111السالم، مؤيد سعيد ) .87

 ، األردن. 4الطبعة 
 . األردن: دار وائل للطباعة والنشر. 8ط ".اإلبداعمقدمة في (. "7117السرور، ناديا ) .84
 ، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع. القيادة اإلدارية الفاعلة(. 7181السكارنة، بالل ) .83
 ". القاهرة: دار الفكر العربي. أطفال فوق القمة(. "7117ة )الشربيني، زكريا، صادق، يسري .85
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 8". طياإلبداعتنمية قدرات التفكير (. " 7118الطيطي، محمد ) .83
 دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر. ، يات اإلدارة العامةأساس(."8111هاب، محمد رفعت وآخرون)عبد الو  .82
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.8ط ،البحث العلمي أساليب .(7111عطوى، جودت ) .81
 ، دار المسيرة، عمان. مبادئ اإلدارة المدرسية(. 7117العمايرة، محمد حسن ) .81
 . عمان: دار وائل للطباعة والنشر. 4، طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال(. 7115العميان، محمود سلمان ) .71
 (. غزة. 5. )ط اإلدارة المفاهيم والممارسات(. 7181الفرا، ماجد محمد ) .78
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 ". غزة، فلسطين. تعديل السلوك، الملتقي التربوي  أساليبالقياس النفسي و (. " 8111فرج، صفوت ) .77
 ". غزة، فلسطين. لتقي التربوي تعديل السلوك الم أساليباالرشاد النفسي و (. " 7113الفسفوس، عماد ) .74
 ". غزة، ديوان الموظفين العام. قانون الخدمة العامة في قوى األمن(: " 8111قانون الخدمة العامة في قوى األمن ) .73
 . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 8". طمبادئ اإلدارة: النظريات والعمليات والوظائف(. " 7118القريوتي، محمد ) .75
دارة االبتكار(. 7181د سيد )قنديل، عالء محم .73  ، عمان، دار الفكر. القيادة اإلدارية وا 
 (، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. 4" ط)القيادة اإلدارية(. " 7111كنعان، نواف ) .72
 ". عمان: دار البيارق. القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم(." 7118عبيدات، زهاء الدين ) .71
 ". القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر. القيادة وصنع القرار أساليب(. " 7181محمد، محمد ) .71
 غزة. ،القيادة .(7188المدهون، محمد والعجرمى، محمود ) .41
 ط(. الرياض: قرطبة للنشر والتوزيع. 7. )71 اإلدارة األصول واألسس العلمية للقرن ال(. "7188الهواري، سيد ) .48
 . 7183-5-82(. تاريخ الزيارة 7183الزعبير، إبراهيم. ) .47

http://www.faculty.mu.edu/ialzuaiber 
(، مجلة الطفولة 81". مجلد الخامس، العدد)الدور الحيوي في تنمية االبتكار(. "7111إسماعيل، عبد الفتاح ) .44

 ة، مصر. العربية، القاهر 
  الرسائل العلمية: 

". األنماط القيادية في الجامعات وانعكاسها على تفعيل أداء العاملين(: "7181أبو عبيدة، كفاية يوسف ) .8
 رسالة ماجستير غير منشورة، غزة. 

دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمليات إدارة المعرفة لمنتسبي قوى (: "7183أبو عودة، صالح ) .7
 رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، غزة، فلسطين. الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية"األمن 

لدى العاملين بالخدمات الطبية  "فاعلية القيادة وعالقتها بالسلوك اإلبداعي(: 7183أبو ناموس، رائدة ) .4
 دارة والسياسة، فلسطين. "، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلالعسكرية في محافظات غزة

ير ". رسالة ماجستير غللعاملين أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السلوك اإلبداعي(: "7111األحمد، حسام ) .3
 منشورة، كلية االقتصاد، حلب، سوريا. 

"تصور مقترح لتنمية القيادة التحويلية لدى مديري المدارس اإلعدادية بوكالة (: 7188األغا، بالل فوزي ) .5
 . رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، قسم أصول التربية، فلسطين. الغوث بمحافظات غزة"

http://www.faculty.mu.edu/ialzuaiber
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المهارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( (: "7181األغا، رائد ) .3
 لتجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة. "، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ابين الواقع والمنظور المعياري 

سالة ر  "،األمنيةعالقة تطبيقات القيادة التحويلية بالتعلم التنظيمي في االجهزة " :(7184آل طفيح، حمد ) .2
 ماجستير، قسم العلوم االدارية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 بحث منشور، األردن.  اإلبداع في المنظمات، كيف ننمي اإلبداع في منظماتنا"(: "7111بشاوي، لمياء ) .1

ي لدى معلم تصور مقترح لتعزيز دور اإلدارة المدرسية في تنمية السلوك اإلبداعي" :(7183جاد الله، آية ) .1
 ن.رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اإلسالمية، غزة، فلسطي ،"المدارس الثانوية بمحافظات غزة

أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري لدى العاملين في مؤسسات التعليم (: "7184جلولي، أسماء ) .81
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، الجزائر. العالي الجزائرية

 ،المدني""دور القائد التحويلي في تطوير فرق العمل في المديرية العامة للدفاع (: 7185الحربي، طالل ) .88
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية. 

ة رسالة ماجستير غير منشورة، كلي ،"أثر القيادة التحويلية في ادارة التغيير التنظيمي" :(7188حماد، اياد ) .87
 االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا.

لدى المشرفيين  أثر دوافع االلتحاق بالعمل في السلوك اإلبداعي(: "7115الحوامدة، نضال، المعايطة، سالم ) .84
 (، العدد الثاني، األردن. 88مجلة المنار، مجلد)". اإلداريين في الدوائر الحكومية في محافظة الكرك دراسة ميدانية

الجامعات الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري" )دراسة مقارنة بين (: "7185حويحي، إسماعيل ) .83
 ، جامعة األزهر، غزة، فلسطين. محافظات غزة-العامة والخاصة

القيادة التحويلية لدى مديري دوائر النشاط الرياضي في بعض الجامعات (: "7187الخريسات، فاطمة ) .85
 ألردن. ارسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، ". األردنية وعالقتها باإلبداع اإلداري للعاملين فيها

عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لرؤساء األقسام األكاديميين في (: "7181خلف، محمد كريم ) .83
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية: غزة.  الجامعة اإلسالمية بغزة،

ينية للقيادة التحويلية مدى ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية بالجامعات الفلسط(: "7187الديب، سامر ) .82
 "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، فلسطين. وصعوباتها وسبل تنميتها

مدى ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية بالجامعات الفلسطينية للقيادة التحويلية (: "7187الديب، سامر ) .81
 زهر، فلسطين. "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األوصعوباتها وسبل تنميتها
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بحث  ،عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة(: "7181الرقب، أحمد ) .81
 ماجستير غير منشور، جامعة األزهر بغزة، غزة. 

تجارة، ال. رسالة ماجستير، كلية "واقع ادارة التغيير لدى وزارات السلطة الفلسطينية" :(7111الرقب، حماد ) .71
 الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

. "ينيةفي الوزارات الفلسط الثقافة التنظيمية وتأثيرها على تنمية السلوك اإلبداعي" :(7183السحباني، حسام)  .78
 رسالة ماجستير، برنامج القيادة واإلدارة، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.

للموظفين في شركة االتصاالت  أثر أبعاد التمكين اإلداري على السلوك اإلبداعي" :(7185)سالمة، سالم سالمة .77
(، 3ع)-المجلد الثاني-. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية"الفلسطينية

 جامعة القدس المفتوحة، طولكرم، فلسطين.

جة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة للقيادة التحويلية در (: "7183سميرات، سمر، ومقابلة، عاطف ) .74
 . 8، ملحق 38الجامعة األردنية، دراسات العلوم التربوية، المجلد  وعالقتها بدافعية المعلمين نحو عملهم"،

األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين (: " 7113الشريف، عبد الملك طالل ) .73
 "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا. بإمارة مكة المكرمة

ادارة التغيير وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديرى المدارس الثانوية في محافظات " :(7187شقورة، منير) .75
 االزهر، غزة، فلسطين. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة "،غزة من وجهة نظر المعلمين

العامة  باإلدارةدور القيادة التحويلية في تحسين مستوى األداء لدى العاملين " :(7184الشكرة، منصور) .73
 رسالة ماجستير، قسم العلوم االدارية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية. "للمرور

لدى العاملين في الجامعات  "أثر المناخ التنظيمي في السلوك اإلبداعي: (7187الشواورة، فيصل محمد ) .72
 "، جامعة عمان العربية، األردن. الخاصة األردنية

سالة ر  "،لدى المدراء بوزارة الصحة القيادة االستراتيجية وعالقتها بالسلوك اإلبداعي" :(7185صالح، ماهر) .71
 ماجستير، برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.

درجة ممارسة مديري التربية والتعليم للسلوك القيادي التفاعلي وعالقتها بتطوير (: "7184صالحة، جواد ) .71
 ياسة للدراسات العليا، فلسطين. ، أكاديمية اإلدارة والساألداء اإلداري لمديري المدارس"

ة ، رسالأثر استخدام نموذج جوردن في تنمية القدرات اإلبداعية في مادة التصميم"(: "7117الطالبي، ندى ) .41
 ماجستير غير منشورة، كلية المعلمين، جامعة ديالي، العراق. 
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جامعة  ،يادة فرق العمل األمنيةالفلسفة األخالقية وعلم القيادة وتطبيقاتها في ق(: "7187الطراونة، تحسين ) .48
 نايف العربية للعلوم األمنية". السعودية. 

نمط القيادة اإلدارية وعالقته بالرضا الوظيفي لدى العاملين في مراكز الرعاية (: "7184الطيبي، محمد ) .47
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، فلسطين. "األولية في محافظة غزة

دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس (: "7181العاجز، فؤاد علي وشلدان، فايز كمال ) .44
"، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين

 . 82الدراسات اإلنسانية(، المجلد الثامن عشر، العدد األول 

القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري: دراسة مسحية على العاملين المدنيين (: "7113مي، محمد )العاز  .43
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية. بديوان وزارة الداخلية

الحكومية السعودية"،  "السلوك التحويلي وسلوك المواطنة التنظيمية في األجهزة(: 7117العامري، أحمد ) .45
 . 41-81، ص8، العدد1، المجلدالمجلة العربية للعلوم اإلدارية

مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية السائدة لدى (: "7184العامودي، محمد زكي ) .43
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، فلسطين.  القيادات اإلدارية"،

درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة (: "7183ولة )عبد العال، خ .42
 " رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. وعالقتها بمستوى االنتماء المهني لمعلميهم

الة رس "،وزارة الصحة الفلسطينيةواقع ادارة التغيير وأثرها على أداء العاملين في " :(7111عبيد، عونى ) .41
 ماجستير، كلية التجارة، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

" )دراسة تطبيقية على الهيئات العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي(: "7183عبيدة، سامي ) .41
 طين. التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلس

دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير، ورقة عمل للملتقى اإلداري (: "7113العتيبي، سعد بن مرزوق ) .31
 " إدارة التغيير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود، جدة. الثالث

ئدة لدى مديري المدارس الخاصة وعالقتها بمستوى "األنماط القيادية السا(: 7187العجارمة، موافق أحمد ) .38
". رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، جودة التعليم من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان

 كلية العلوم التربوية. األردن. 

المسية  "، األردن، عمان، داراالتجاهات الحديثة في القيادات اإلدارية(: "7111العجمي، محمد حسنين ) .37
 للنشر والتوزيع والطباعة. 
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 "، الرياض. اإلدارية التحول نحو نموذج القيادي العالمي القيادة(: "7187العزالي، حافظ ) .34

، " رسالة ماجستيرادارة التغيير في منظمات االعمال "التجربة الماليزية نموذجا" :(7181العسكري، بهاء الدين ) .33
 ربية بالدنمارك، كوبنهاجن.قسم العلوم االدارية، األكاديمية الع

دور أسلوب القيادة التحويلية في تفعيل إدارة المعرفة وأثرهما على أداء المنظمة"، (: "7181العطوي، محمد ) .35
دراسة تطبيقية على شركات البالستيك للصناعات اإلنشائية األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 ن. الشرق األوسط للدراسات العليا، األرد

، "دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة(: "7111عيسي، سناء ) .33
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، فلسطين. 

القيادة التحويلية في الجامعات السعودية مدى ممارستها وامتالك خصائصها من (: "7111الغامدي، سعيد ) .32
 ، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة أم القرى. يمية"قبل القيادات األكاد

 "، بحث ماجستيرالقيادة التحويلية وعالقتها بمستويات الوالء التنظيمي(: "7188الغامدي، عبد المحسن ) .31
 غير منشور، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. 

دراسة  ،يق األهداف االستراتيجية الفلسطينيةدور القيادة التحويلية في تحق(: "7185القانوع، عبد اللطيف ) .31
مطبقة على القيادات السياسية الفلسطينية بقطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، 

 فلسطين. 

متطلبات القيادة التحويلية وعالقتها بمخرجات العمل لدى المدراء العامون للشرطة (: "7185القدرة، أحمد ) .51
 "، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة، فلسطين. الفلسطينية في قطاع غزة

" )دراسة ميدانية للمشرفين اإلداريين المناخ التنظيمي وأثره على السلوك اإلبداعي(: "7111القطاونة، منار ) .58
 مان، األردن. في الوزارات األردنية(، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، ع

"، أطروحة دكتورة غير منشورة، "إدارة المعرفة وأثرها باإلبداع التنظيمي(: 7117الكبيسي، صالح الدين غواد ) .57
 جامعة المستنصرية، بغداد. 

درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء المدارس الحكومية الثانوية وعالقتها (: "7183كنعان، رؤيا ) .54
"، رسالة ماجستير غير للمعلمين من وجهة نظر المعلمين في محافظات شمال فلسطين باالنتماء المهني

 منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 
 ".دور إدارة المعرفة في تطوير البناء التنظيمي للوزرات الفلسطينية" :(7184اللوح، نبيل) .53
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المدرسة في اإلبداع اإلداري من وجهة نظر مديري مدارس الثقافة التنظيمية لمدير (: "7111الليثي، محمد ) .55
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة، السعودية. . التعليم االبتدائي بالعاصمة المقدسة"

لدى العاملين في  أثر التمكين اإلداري في السلوك اإلبداعي(: "7188المبيضين، محمد، الطراونة، محمد ) .53
 (، األردن. 7(، العدد)41. مجلة دراسات العلوم اإلدارية، المجلد)لبنوك التجارية"ا
لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة  أثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي" :(7183محمدية، عمر) .52

 رسالة ماجستير، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، المملكة، عمان، األردن. "،األردنية

دراسة ميدانية ، العالقة ما بين سلوك القيادة واإلبداع اإلداري عند المرؤوسين"" :(7113مرضاح، نجوى ) .51
. رسالة ماجستير، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، على موظفات جامعة الملك عبد العزيز"

  جدة، المملكة العربية السعودية.

 يت. "، الكو " استراتيجية إدارة األداء والتطوير الوظيفيالتطوير الوظيفي األول، (: مؤتمر7117مصطفي، أحمد سيد ) .51

أثر التمكين اإلداري على اإلبداع التنظيمي" دراسة ميدانية بمديرية الصيانة لشركة " :(7185معراج، قدري ) .31
رسالة ماجستير، كلية العلوم واالقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر،  "،بسكرة-موناطراك

 بسكرة، الجزائر.

نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعليم بمحافظات قطاع (: "7111مغاري، تيسير محمد عبد القادر، ) .38
". رسالة ماجستير، جامعة األزهر، كلية غزة وعالقتها بصناعة القرار التربوي من وجهة نظر العاملين بها

 التربية، قسم أصول التربية، غزة. 
"، )دراسة استطالعية "عمليات اإلدارة المعرفية وأثرها على القدرات اإلبداعية(: 7187مهدي، سامرة أحمد ) .37

 العراق. آراء عينة من العاملين في المكتبات الجامعية ببغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية الفلسطينية (: "7181ناصر، حسن محمود ) .34

 "، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة. من وجهة نظر العاملين

ادة ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وعالقتها بالقي(: "7187النجار، أمل ) .33
 " رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.التحويلية

تأثير القيادة اإلدارية الناجحة في تحقيق اإلبداع اإلداري )دراسة (: "7188نوري، حيدر، جمعة، محمود ) .35
 (. 11مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد) تطبيقية آلراء القيادات العليا في جامعة ديإلى(

المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر  مديري واقع إدارة التغيير لدى " :(7111الهبيل، أحمد ) .33
 رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين. "،المعلمين
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 المؤتمرات والندوات
ع الملتقى الدولي، صن إلىبحثية مقدمة اإلداري".  اإلبداع"القيادة اإلدارية وعالقتها ب (.7181رفيق، مرزوقي ) .8

 القرار في المؤسسة االقتصادية، جامعة يوضياف، الجزائر. 
مجلس ، السلسلة عالم المعرفةالعام والخاص، ترجمة: غسان عبد الحي أبو فخر،  اإلبداعروشكا الكسنترو،  .7

 . 8111الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
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  في صورتها النهائية اإلستبانة -
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 (3) رقم ملحق
 أسماء المحكمين

 الجامعة االســـــــــــــــــم الرقم

 اإلدارة والسياسة أكاديمية د. محمد إبراهيم المدهون   .8

 الجامعة اإلسالمية د. سامي أبو الروس  .7

 الجامعة اإلسالمية د. وسيم الهبيل  .4

 الجامعة اإلسالمية د. ياسر الشرفا  .3

 الجامعة اإلسالمية يوسف عبد عطية بحر   .5

 جامعة األزهر د. وفيق ألغا  .3

 الجامعة اإلسالمية د. خالد دهليز  .2

 جامعة األزهر د. رامز بدير  .1

 اإلدارة والسياسة أكاديمية د. نبيل اللوح  .1

 اإلدارة والسياسة أكاديمية د. خليل ماضي  .81

 جامعة األقصى د. عالء الدين السيد  .88

 محلل إحصائي عكاشةجهاد  .أ  .87
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 (2) رقم ملحق

 
 ،،،  ة... المحترم/ .....................................األخت الكريمة/ األخ الكريم

         

 ،،،  تحية طيبة وبعد   
 

 

 الموضوع: تعبئة استبانة بحث علمي
 

ى العاملين لدياإلبداعدور القيادة التحويلية في تعزيز السلوك  دراسة بعنوان: " إجراءب الباحثيقوم 
 كاديميةأالبرنامج المشترك بين  "، وذلك للحصول على درجة الماجستير منالوطنيواألمنفي وزارة الداخلية 

 .دارةالقيادة واإلتخصص  –والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة  دارةاإل
الدراسة،  لالوزارة محبالوضع القائم في  ودراية األكثر معرفة العاملين بالوزارة هم بأنان الباحث وإليم

أن يضع  يسر الباحثفإنه  ،المعلومات المطلوبة إلىللوصول  عينخير مُ  همنأأهل خبرة واختصاص و  همكون
للتكرم من حضرتكم بالمساعدة في إتمام هذه الدراسة عن طريق اإلجابة عن  اإلستبانةبين أيديكم هذه 

الضباط،  تب السامية،الر متحرين إحدى المناصب اإلدارة التالية: )  اإلستبانةاألسئلة التي تتضمنها هذه 
معلومات أفضل لموضوع  إلىجين منكم الدقة والموضوعية أماًل في الوصول (، راضباط الصف واألفراد

الدراسة، مؤكدين لكم أن البيانات التي سيتم الحصول عليها ستبقى سرية ولن تستخدم سوى ألغراض البحث 
 العلمي.

 شاكرين ومثمنين حسن استجابتكم،
 عرفات سعيد أبو ربيع الباحث/    

 

    0950005950رقم الجوال:                                                                                                               

 

 
 المشترك بين برنامج الدراسات العليا

 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا أكاديمية
 وجامعـة األقصـى بغــزة

 
   يادة واإلدارة ـــصــص القــتخ
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 أوالً: البيانات الشخصية
 

 اإلجابة مناسبة إلىفي المربع الذي يشير ×   ( يرجي التفضل بوضع إشارة )   

 أنثى)    (  ذكر)    (  النوع

المؤهل 
 العلمي

 )    ( بكالوريوس فأقل )    ( دبلوم متوسط

 ه)    ( دكتورا  )    ( ماجستير 

سنوات 
 الخدمة

 81 أقل من إلى سنوات 5)    ( من  سنوات 5)    ( اقل من 

 سنة فأكثر85)    (  85 أقل من إلى سنوات 81)    ( من 

المسمى 
 الوظيفي

 (  مالزم، مالزم أول، نقيبضابط ) )    (  }رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء{رتبة سامية )    ( 

 ( جندي، عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أولضباط الصف وأفراد ) )    ( 

 المحافظة 

 الشمال )    (  رفح (    ) 

 غزة)    (  خانيونس  )    (

 الوسطى )    ( 
الحالة 

 االجتماعية
 )    ( متزوج                   )     ( أعزب                    )      ( أخرى 
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 ية ساسثانيا البيانات األ

هذه العبارات تتعلق بتقييم سلوك مديرك في المكان المناسب × ( يرجى التكرم بوضع عالمة )               
 المناسبة التي تتالءم مع سلوكه.المباشر الرجاء وضع الدرجة 

 القيادة التحويلية -المحور االول:       

 
 م

 
 العبارات

 

مؤيد 
 بشدة
(1) 

 مؤيد
 
(4) 

 محايد
 
(1) 

غير 
 مؤيد
(7) 

غير 
مؤيد 
 بشدة 

(3) 
 البعد األول: التأثير المثالي

      .الذاتية بهدف تحقيق المصلحة العامة يتجاوز عن مصالحه  .8
      .نموذجي يسعى العاملون لمحاكاتهيتصرف بشكل   .7
      يتصرف بأسلوب يحظى من خالله بثقة واحترام وتقدير العاملين.  .4
      .يمتلك القدرة على إقناع العاملين لزيادة حماسهم للعمل  .3
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